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 َراَتْاَو ؟َنيِْاَعْل ىَلَع ٌناَرْمِع َّلآَو َمَيِهارْبِإ لآو اَحوُنَو أ ىّفَطْضا يِذَّلا هلل ٍدْمَحْلا

 ىَّلَص َوُهَف «َنيِلَسْرُمْلا َدْيَس اَدُمَحُم ُهَبيِبح ْمُهِْمَو مشاه يِنب ب ْمُهْنِمَو اَشْيَرُق ْمُهْنِمَو َبَرَعْلا ُمُهْنِ

 هيلع هللا ىَّلَص ٍراَيِجْلا ُراَبْخَو بْخُنلا ٌةَبْحُنَو راَبخألا َنْيَفَطْصُمْلا 4 ؛َوْفَص لَو يلع هلل

 هل ٌهالَص ءٌدَحَأ هللا قلخ ْنِم اًهيِف ُهُكِراَشُي الو ُدَبَألا َلرَألا اًهيِف ُكِراَشُي َةَمِئاَد ةَّلِماَك ٌةالَص

 ين اَهَتْياَدِب ىلإ ُلِصَم ال َنيِبَْقُمْلا ٍتاَجَرَد ىّلمَأ ُةياَهِن ٌةالَص هٌدَعُتف ٌُرَصْسُن آلَو هدَحْتف ُرَبْحُت
 ءدَباَهِي اَهَل ٌسْيَلَك َكِلْذَك َلاََت ْنَلَو ٍدَحْمَل ْلُك يِف يّفَرْملا ةَمِئاَد ََرَت ْمَلَو َكِئاَدب الو ِلْزَلا
 َنيِدَقْعُمْلا موُجُدَو «َنيِدَتْهُمْلا موُجُن ِهِبْحَصَر «َنيِيِمْؤُملا ٍتاَهْمأَو َنيِبرْألا هل ىَلْعَو
 َليِعاَمْسِ] ُنْب ُفُسوُي ُتْيْذُمْلا ُديِقَمْلا ُلوُقَبك ُدْعَب اَمَأ «نيِذلا مْوَي ىَلِإ ٍناَسْحإب ْمُهَّل َنيِعِباَلاَو

 .ُهلْمأ ِنيَراَذلا يِف رثَح لك ْنِم ُهَمْلَبَو ُهَلَمَع َلَكَو هَل هللا َرََع اهلا
 ْلُك يف َوُه َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص اَدُمَحُم مالا أ انْيَنَو اَنالْوَمَو انَدْيَس نأ ىَفَْي أل

 ؛َنيِحِلاَصلا هللا ٍداَبِع عيِحَجَر َنيرَقُمْلا ِةكِئالَمْلاَو «َنيِلْسْرُمْلاَو ِءاَيبْنأْلا ْلَصْمأ ٍليِمَج ٍفْضَو

 ْمُهْنِم درك ُلُك نم ُلَصْنأ سو لع هللا ىَلَص هلأ يأ ًالاَمجِإَو اًداَرفأ َنيِعَمْجَأ ٍقَْخْلا ِةَئاَكَ

 لك يف ثعفتما وأ خيلئاش ميبج نأ خم هب اوُعَمَتْجا ول ْمِهِعوُمجَم نِم ُلَضْمَأَو هيد ىَلَع
 يلع هللا ىَّلَص ُهُلاَصُ ثَحجَرَل ىَرخألا لكلا يف ْمْلسَو هِيَ هللا ىّلَص ُهلِاَضْمَو اي

 يِتلا ِعبَسلا ٍدِئاَصَقْلا ىدخإ ةَيئَتلا ةَديِصْقْلا لطم يف ُْلُق م َنَسْحأ اَمَو ْمِِلِئاَضَف ىَلَع َملَسَو

 ٍبوُنْسُألا اذه ٍوْحَن ىلع ٌسيِماَخَت اَهْلُكَو ٍتاَداّسلا ديس ىَلَع ِتاَرْلّصلا َلْضْمَأ يباتك اهب ُتْمَتَح

 ميِلَكْلا َنِئ أ خبجملا هن نبأ ُموُلْعَمُهُرْذَق لْسُولاٌدِيَس

 ُموطْفَمهِهاَقَمْنَع مهلك ٌميهاَرْنِإ نِيَأَو حنون ني
 ُميِلْستلاَو ٌةللصلاويًَلَعَف

 .؟

 ردو



 َلِيِفاَرْزِع َنِيَأ َلاَكِبِب نِنَأ  ُليِففاَرْسِإ َّنِئَأ ليربج َنِبأ
 ُميِوُق ليِلَدهِجاَرْعِم و ميِضْفٌملاُهَلاَوُطمهْيَلَعَن

 ُميِلْستلاَو ةالّضلاهْيَلَعَف

 ةيِبْفْشلاِمِقَرَعْلالُك نبأ ةيولفلا مِلاَوَعْلا نك َنِنأ
 ْمِيِظَمْلاٌيِبَمْلاةَفَْرَكاَمْنِإ  ةئرق نحكب ىتزلاُنُكَنِنأ

 ميِلْستلاَو ةالصلاوْيَلَعَف

 ُهاَياَرَمَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلِئاَضُم ٍةْئِرْعَم ىَلإ َليبَس ال ُهنأ ْمَلْعَت َكِلَذ َتْمِلَع اَذإ

 لَو ةتقيِقع فرعي أل ذِإ ادع نم ْلُك َكِلْذِل عمتجما لَو هوُمُرلا ْلُك ْنِي اهب طيح ةئرغت

 جَببل يِف َنوُصوُعَي ِءاَمَلُعْلا ٌةَرَهَم َلاَز اَمَو ءُهّللا ألإ ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ِهِلِئاَضَمِب طيِحُي

 ادوُقُع اَهَمَظَن ْنَم ْمُهنِوَف ءِرِهاَوَجْلا َمِئاَدَبَو يِلاَلا َمِئاَوَر اًهنم َنوُجرْخَتْسيِف ِرْحاَوّرلا اًهروحُب

 ٍةَفِرْعَمْلا لأ اهب ىتفتساف طبل ٍطاَسب ىلع اهَرقل نم ْمُهيَو ءِاَمْؤلا يح اهب ني 2

 ْمُهْنِمَ «نييأ ٍقِداَص َلُك ْنَع اَهَراَبْحَأ اَوَوَرَو ؛َنيِواَوّدلا اوُنْوُدَر َبْيُكْلا اَهيِف اول ٍناَميِإلاَو

 ُهْبَمْذَم َناَكَو طّسَوَن ْنَم ْمُهْنِمَو َداَنَأَو باَطَأَق َلاَطَأ ْنَم ْمُهْنِمٌَو ءَداَجَأك ِهِفيِأَت يف ٌرَصْنْخلا نم

 يِنْلا ِءاَقّشلا ِهباَتِك َكُبْسَحَو ُضاَّيِع يِضاَقْلا ٌعِاَبْلا ُماَمِإلا ٌنيِرِصَقْحُمْلا َنِمْل ؛ِداَضِتْإلا ْنْسُح

 ٍدْبَع ُنْب ٌنَسَسْلا ُماَمُهْلا ماَمِإِلا َنيِلْوْطُمْلا نمو «ٌقاَقْنإلا ِهِلوُبَق ىَلَع َعَمَوَر «قاثآلا يف ٌراَس

 ايش هني َلَقَن نأ َدْعَب بيطلا حْفت ٍرِجآ يف ْتِبأَر اَمْنإَو ِهباَنِك ىلع ْعِلْطَأ ْمَل ٌيِراَصنَأْلا نلخّلا

 يف ٍلوُسلا ىَهَتْنُم ٍباَتِك ْنِم َنيِرْشِعْلاَو ٍسِماَخْلا ِدْلَجُمْلا َنِم ُهُْلَق ُهُْلَقَن : ُهّصَن اَم َِيِوَبْنلا حِْئاَدَمْلا َنْم

 لا هت يراصأْلا ينرخملاةدش نب مجتلا دبع نب نلخؤلا ب نب نسل لولا

 نيّدلا ُباَهِش ُدَمْحَأ ٌحِيَّشلا ٌةَم ُةَمَالَعْلا ُماَمإلا ٍنيِطّسَوَتُمْلا َنِمَو ها ُهْنَع َيِضَرَو ىّلاَعَ

 هب ُتَراَس ٍناَمْحْض ِناَدّلَجُم َوْهَو ِةّبِدَمَحُمْلا حتملاب بِ ةيِدّللا ٍبِهاَوَمْلا ِهباَتِك يف ُيَنَالَطْسِقْلا

 نأ ءِناَّنلا اًذه ِتاَمْلْوُم نم ُهنِم ُفْلَأَو ُعَنَجَأ رهَتشَي ْمَلَو ءِناَدَُبْلا ٍرِباَس يِف ءُناَبْكْولا

 :ةّيِعوُرُف َلِئاَسَمَو «ةُيِلوُصُأ َلِئَلَد ىلإ ٍداَوْطِيْسِإلا نِم هيف َرَكْكأ هب اَعَْتَو هللا ُهَمِحَي ُهَفْلَوُ

 ََكاَرْفَو ءاَهِناَكَم ٍرْلَغ يِف ْتَدِجُو هيب َدِئاَرَفِب ُهئَحَشَو ةْيفالخ ٌتِحاَبْمَو بَعْدُ ِتاَشْقاَكُمَر

 ٍدِصْقَمْلا َنِم ِثِلاَئلا ٍلْصَفْلا يِف َكِلْذِب َحَّص ُهَللا ُهَمِحَر َوُمَو ءاَهِناَمَر ِرْبَغ ين ْثَنَأ قيِهَش

 يِنوَج اَمّنِإَو َلاَقَمْلا َتْلْطَأ ْدَقَو : 0

 يف ًاريثَك يل ْعَمَو اًذهَو ٍرْطْسأ َدْعَب َلاَ ِهِقِتاَع ىَلَع ٍنْسَحْلِل ٍقيَدَصلا لمح ٌُرْكِذ َكِلَذ ىَلإ

 ع



 َكِلْب هللا ُهَمِحَر ُهباَِك َناَكُف «ه ا ٍدِئاَرقْلاٍدئاَرَف نم وُلْخَي ال كل ِهيِلاَع يف ْلَب عوُمجَملا اًده

 0 .ملِلا ٍلْهَأ ىَلَع عفئلا َروُصْقَم ٍلوُصخْلا ٌريزَع َراَصَو همجَحلا َريبَك مهلا َريثَك
 رأ مل ؛ٌماَعْلاَو ٌصاَخلا وب َعِفتَِل راَصِتا بوو ٍروُهْظَر «مآلغألا ِءاَمَلُعْلا ْنْبَب ِهِلُواَدَت

 يبس ام ىَلَع شكلا ءاَمسأ ني يعلطا ْعَم اربح هل غمشأ ْمَلَو ءارَضْتْخُم

 هنأ يِئِراَوْلا ٌدّمْحَأ خْيّشلا ٍةَمألَعْلا ةَمَجْرَت يِف رّثألا ٍةَصَالُخ يِف هِراَصِتْحاِب يِعوُرُش َدْعَب ْتْيَأَر
 هراَصِتخأل ُئمْلاَو ُدْمَحْلا ُهَلَو هللا يِنَقْنَو ْدَقَو هللا ُهَمِجَر ِهِلاَمْكِإ َلْبَق َتاَمَو ٍهِراَصِتْخا يِ ّعَرَش

 نب مس لع لا ىلض نيب نتي ام ذيل م هدول تاما نب زك ان ذكي

 ُهَقْيَس ُتْدْرَجَو باَبَل ىَلَع ُهْنِم هب ٌتْرَصَتْفا ٍراَصِتْخا َنَسحَأ ُهُتْرَصَتْحلا هِدِئاَوَمْلاَو ٍراَبْخَألا

 باح ٍريُمْلا هِرذَب ْنَع ُتْلْرَأَو ِهِباَئتَراَتِس ٍليِمَجْلا ِهِهجَو ْنَع لأ وباَرِق ْنِم ٌليِقَّصلا
 ْنِم نك هللا ٍدْمَحِب ءاَج ْدَقَو هِباَبْسُأ عيِمْجَو ٍنْسُحْلا ٍطوُرُش ِةُكاَكِل اًيِفْوَتْسُم َناَكَف واحس

 ذإ ووقت ِةلوُهُس غم لوُضخلا َلْهَس َراَصَو ءوِمْلِع ْنِم ٍدوُصْقَمْلا لك ِاَقَب غم ويح ِفْضِ
 اَهَعَم َرْدُعأل ةئولأت ٍةلاَحب ُهُيلَعَجَو ِدِلُكَش ىَلِإ لْكَش ّلُك ُتْمَمَضَو ِيِناعَم تاَْشَأ ُتْعَمَج

 اًهِب ُتْفرَصَت اَمبُرَو «ريرخُلا ة ةَمالَعْلا ِهِفْئَصُم ِتاَراَبِع ِءاَقَب ىّلَع صْرِجْلا َعَم 'هلذمج يف يؤ

 حراّشلا ّنِم رب ريِسْفَت ٍةَداَيِز ْوأ «ٍريِسَي ٍليِدبَت وأ ِثيِدَح ٍلاَمُكِ أ ءريِخَأَتَ ميدي رِداثلا ٍرْزَلا يِف

 .ةناضيل امو بيفت ال اهكرت يبا ةمرقلا اقألا ضنب تقع ريا اة ذأ

 ٌباط اًرضَنْخُم ُهكَلوُدَف *ِةيُْدْللا ٍبِماَوَمْلا َنِم ةَبِدّمَحْمْلا َراَونألا» ُهُنْيْمَس ءُهُراَوْلَأ تقَرْش أَو

 هِلُوُشَو ِهِلِئاَضَف ْنِم َعَمَج «باّهْسإلا ٍباَحَس ٍتْسَن ْنِم ِهيِناَعَم ٌسوُمَش ْتْلَجَتَو (َباَطَق ُهُلِضَأ

 عانِلاَو ِهِْهَف ٍَلوُهْس يِف َكَرئَش ذاَو «ُباَتِك هوجحَح يف ُْعَمَْي مل اَم مَْسَو هَل هللا ىَلَص

 ابَبَس ُهَلَعْجَي نأ ؛ميِرَكلا ِشْرَعْلا ّبَر ءَميِظَعْلا هللا لَأْسَأَك «ُتالْطلاَو ُكاَمَلُمْلاَو ُةَماَعْلا ِهوْلِعِ

 .يلبمألا ولضأب علت امك وب نيِملسُمْلاَو ينفي نأ «ميجّلا ولا لوْ بمول

 انيق ِنَع يِنُْي آل َكِلْذ َعَم َوْهَو «ليكَلا َمِْنَو يبس َوُعَو يْنَع هب رْفْعَيَو «ينِم ُهلبقَي ْنَأَو
 الق ٠ ؛ةيِْمَحُمْلا حولا ىََع دايز يب ةئيدلا مولعْلا تاقشأ عَ دق يدل املا هلأ

 اهبِوزأ ين «مالْسإلا ٍلِضاْنَأ ْنِم ْمُهَنوُد ْنْمَع ًالْضَن «مالغألا هاَمْلُعْلا َنِم ٌدَحَأ اَهْنَع يِئَْْسَي

 ٍرْضِمْلا اّنّسلا َميِهاَرْبِإ خ جيلا مامإلا قم ٍةمَالَعْلا يِذاَئْسُأ قيرك اهم قو ٍةلمُج نب ةراجإلا

 ٍرَهْؤَجْلاَو ُيِولُمْلا ِنيَدَمَْألا ِهَِحِيَش ِهْيْخْيَش ْنَع ٌبِلْبَعُت بشل ْمُهْنِم حابشأ ٍةَدِع ْنَع َرْهَو هللا ُهَمِحَر

 ياو ٍناَطلُس عللا نع مولا روم ع بْشلا ِنَع يِرْضَبْلا ٍمِلاَس ِنْب : هللا ٍدْبَع ْنَع امُهَو

٠, 

 ي
 ٍي
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 ِباَهِش خبشلا عِقلْوُم ْنَع يِرْكَبْلا ٍنَسَحْلا يبأ ٍدوُجْوْلا بق ْنَع يِاَيزلا يذلا روث خيشلا ٍنَع
 مُهَمِحَ ٍمِلاَس نب : هللا َدْبَع اَذَع اَم َنوُبِرْضِم ْمُهُعيِمَجَو َنوُيعِفاَش د نبأ ْمُهْلُكَ ُيِنالَطْسَقْلا نيّدلا

 : َدِصاَقُم ٍةَرَشَع ىَلَع ين يزَللا ٍبِهاَوَمْلا ٍهِلْصْأَك ٍرَصَمْخَمْلا اذه ب َبيِتْرَت ُتْلْعجَو مهب اَنَعَفتَو ُهَللا

 ٍلّرَألا يف ِتْوُبن ٍقْبَسِب ُمالَسلاو ُه ٌةالَّصلا ِهْيْلَع ُهَل آ ىلاَعَت هللا فيِرْشَ 7 يف :ّلّوَألا ٌدِصْنَمْلا

 هاَياَرَسَو ِهيِزاْغَمَو ِهيْرْجِهَو ِهيَثْعِب راَبْخأَو هتَلاَضَحَو ِهِعاَضَرَو ِهِئَدالِوَو ِهلْمَح ِتاِبَآَو ِهِبْسَن ٍةَراَهَطَو

 .مْلَسَو هلع هللا ىْلَص ِهْاَكَو ٍتْقَو ىلإ هنأت نيج نم َنيِيْسلا ىلع ارم ِهَريسَو هوب

 ِتاَهْمَأ ٍتاَرِهاَطلا ِهجاَوْرََو َنيِرِهاَّطلا ِهِدألوأَر ِةَفيِرْشلا ِهِئاَمْسَأ ركِذ يف :يناّنلا ُدِصْقَمْلا

 هبْتُكَو ِهباَتُكَو ِهِسْرَحَو ِهيِلاَوُمَو ِهِمَدَحَو تاج ٍةَعاَضَولا َنِم ِهئْوْخإَو هَتامَعَو ِهِباَمْعَأَو َنيِنِْؤُمْلا
 بَلِ َنيِدِفاَوْلاَو ِهُباَرَكَو ِهِيوُرُح ِتألآَو ِهِئاَرْعْشَو ِهْئادَحَو ِهِئاَبَطْخَو ه هيِلُدوُمَو م مهر ِكوُلُمْلا ىَلِإ

 :ٍلوُصُف ُةَرَشَع ِهيِفَو َمْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 لوط جو يشتم لاتك ني وب ل هز + ُهَناَحْنُس ُهّللا ُهَلُضُف اًميِف :ُتِلاّثلا ُدِصْقَمْلا
 6 ا
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 * َنَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْيَلإ هِتاّيَح ٌةَروُرَض وُمْدَت اَمَّو ةّيِض ب ٍةَيِضْرَمْلا ِهِفاَصْوَأَو َةّيِكرلا دف"
- 

 :ٍلوُصُم ُةَتالَث ِهيِفَو ٌمالُسِلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ِةَفيِرْلا يا

 هدف

 ٍقْدِصَو قم ِتوُبُك ىَلَع ِةُلاَدلا ُمالَسلاَو ٌةالّصضلا ِهْيَلَع ِهِتاَرِجْعُم يف : ٌعباَرلا ُدِصْقَمْلا

 هيِفَو مل مَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِتاَماَرَك م عِئاَدَبَو ِهِتاَّيَأ صِئاَّصَخ ْنِم هب ُهَللا ُهّصُخ اَمَو ِهِيَلاَسِر
 رص وج ا

« 
 : م

 ءاَرْسإْلاَو ٍجاَرْغِمْلا ِصِئاَصَخب ُمالَّسِلاَو ُهالّصلا ِهْيَلَع ٍهِصيِصْخَت يِف :ُسِياَحْلا ُدِصْقَمْل

 .ىَوْبَكْلا ٍةَدَماَشُمْلاَو ِةَمَلاَكُمْلاِب بيرُقُتلا ٍةَرْضَح يف ميركلا ِفِئاَطَل موُمْعِب ِهِميِمْعنَو

 6.2 ىَلاعت ِِتداَهَشَو ِِرْكذ ِةَعْفرَو هِرذَق ميِظعَت ْنِم ٍليزْتلا يآ يف َدَرَو اًميِف :سِاّسلا ُدِصْقَم ملا

 مِذخْأَو ينس َعاَبِاَو ِهيَعاَط ٍبوُجُرَو هبِصنَم ُرَُعَو َِِلاَسر ٍتيِقخَت ىلع ِهِعَسْمَو هوب ٍقْدِصب ُهَل

 ِبُتُكْلا يف ِهب ِهيِونُلاَو ُهَن ُهُنْدصْنَيَلَو ُهوُكْرْدَأ ل ب نمل نيئيل ياس ىلع قام ا ال ىلذت

 . عاَوْلأ هَرَهَع ُ هيفو ذ ِرْيَغَو ليجلإلاو ٍةاَرْوَتلاَك ٌةَمِلاَّسلا

 هلآ ِةَبَحَم ضْرْكَو ِهيدَهِب ءاَدِيْهِإلاو ِهِتْئَس ِهتْئس عاَبْناَو هت ا ىو مي يقتل
 ماع 2

- 

 ب

 * : ٍلوُصُ هلال ِيَِو َمُلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص ِهِيَلَع ميِْسَملاَو ِةالّصلا مُكْحَو ِهباَحْضأَ
2 
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 ِريِبخَتَو ِتاَماَعْلاَو ضارمألا يِوَدِل َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ِّْبِط يف :ُنِماَنلا ُدِصْقَملا
 : لوصف الث ِهبفَو ٍتاَييُمْلا هَل ِئاَبِإَ اهلا

 0 سو لَ هلل ىَلَص اب قل نم ئلبأ يف :غيالا ةيقنل

 رفكو تيرا ياض جلا ليت فين رجشتو بيرشلا ورث ةراتزآ
 لف طم طب بما طرا هي قت م لا اش

 . تاجا



 لوألا دصقملا

 ِهبَسُن ِةَراَهَطَو ٍلّزَألا يِف ِهَتْوب ٍقْبَسِب ٌمالُسلاَو ُهالّصلا ِهْيَلَع ُهَل ىَلاَعَت هللا فيِرْشَت يف

 ِهِثوُعُبَو ُهاَياَرَسَو ِهيِزاْغَمَْو هتَرْجَِو هيمي رابخأَ هاَضَحَو ِهِعاَضَرَو هكر ِهِلْمَح ِتاَبَآَو

 . مّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص هت هِتاَكَو ٍتْفَو ىَلِإ هِتأْشَل نيج ْنِم َنيِنّسلا ىلع اَبَّْرُم ِهَتْريِسَو

 ِراَرْنَأ نم ةّيِدْمَحُمْلا َةَقيِقَحْلا َرَرِبَأ ِهِقْلَح قا داجتيإب ىَلاَعَت حلا ُهكاَوِإ ثقلت امل نأ ملا
 هللا ىّلَص َلاَق اَمَك الإ | نكي ْمّل ُمدآَو توب ُهَمَلْعَأ عن من اَهَلْفْسَو اَهَوْلُع اَهْلُك َمِلاَوَعْلا اهئ َمَلَس ْمُث

 هك حالا فو لس يع للا ىلَص ةئي تسب م ٍدسْعلاَو جولان مسوي

 ُناَمَّدلا ىَهَتْنا امّلَو ٍِتاَدوُجْوَمْلا عيِمَجسل دَيكألا أَلاَ سائجألا عيوج ىَلَع يِلاَعْلا ٌسنِجْلا

 مك قتلا هب حوّل طابت هوشسج ٍدوُجُد ىلإ ْملسَو يلع هللا ىَلص ِهْفح يف يليابلا مشألاب

 يِفَن ًاحوُرَو مسج ِهييْلُكَب َّمْلَسَو هَْلَع ُهَللا ىّلَص ٌدّمَحُم م َرْهَظَو ٍرهاٌظلا مشألا ىَِ | ِناَمْرلا

 ٍقْلَخْلا َريِداَقَم بْنُ َلَجَو ْرَع هللا نإ َلاَق ُهنأ َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا نمت ء مِلْسُم حيجص

 ام ٍةلمُج ِْمَو ِءاَمْلا ىَلَع ُهْشْرَعَناَكَو ٍوكَس فلآ َنيِسْمْحِب ٌصَْْلاَو تاَرمسلا َقْلْخي نأ لب

 . َنيِيبنلا ُمِتاَح اًدُمَحُم ّنِإ ٍباَتِكْلا م َوْمَو ركذلا يِف ٌبْنَك

 ْمِتاَحل هللا َدْنِع يْنِإ َلاَق م اَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ّيِْنلا ِنَع ُةَيِراَس ٍنْب ٍضاّبْرِمْلا ِنَعَ

 ٌىَبْصلا ًةَرَسْيَم ْنَعَو هيف حوُرلا خفت َلْبَق ىَْلُم خيِرَط ْيَأ هيليط يف لَمْ مآ نو نيل

 حياَص نب ٍلَْهْس َْعَو ءِدَسجْاَو حولا َنْئَ ُمْدآَو َلاَف اًييَن َتْنُك ىئَم هللا َلوُسَو اَي ُتْلُق لاَ

 ُمّدَقَتَي م و هيلع هللا ىَلَص دم داض فيك لع نب دمحم رقع نأ لأم لاَ ئناتنفل

 ماير مروُه نم مد يني نم ذأ امل ىلاقت هلا نإ لاق كيب نم هسآَوهَو هاتين
 ىَلَب َلاَق ْنَم َلُوَأ َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ٌدّمَحُم َناَك امكْبَرِب ُتْسَل» ْمهِسْفْلَأ ىَلَع ْمُمَدَهْشَأَو

 . ُتِمُب ْنَم ُرِخآ َوْهَو ةايبلألا ُمُدََتي راَص َكِلذِلَو
 ٌةَراَشإلاَف د داَسَألا لب حادزألا َنلح هللا نأ ًءاَج لق ُه نأ يكيشلا يذلا يت َّشلا ِنَعَو

 ُرِصْفَن ُقِئاَقَحْلاَو ِهِتَقيِقَح آإ وأ ةَفيِرْشلا ٍهِحوُر ىلإ اي ُتنُك َمْلَسَو ِهيَلَع ُهْللا ىّلَص ِهِلْوَق

 م

 هع



 ىّلَص يلا ُةقيِقَحُك ّيهَلِإ روثب ىَلاَعت هللا ُهدَمَأ ْنَمَو اَهُنِلاَح اَهُمَلْعَي امْنِإَو اَِتكِرْعَم ْنَع اَنْلوُقُع 2

 فاقأو كيب يق اهئلخ ْذإ مكأ يلح لبق نب ةريثلا فضو الل اه ملَسَو يل لل
 ةتكيالم ميل ةاسْلاب ةل َربخأو شرقا ىلع مسا بك اي َاصم ِتفَولا كِل نم ال
 ُفِصْقُمْلا ُفيِرّشلا ُهَدَسَج َرْخَأَت ْنِإَو تلا َكِلُذ ْنِم ٌةَدوُجْوَم ُهُتَفيِقَحُف ُهَدلِع ُهَئَماَرَك ْمُهَرْيَغَ

 َنيِح ٍدَّسَملاَو حوُرلا نب ُمدآَو َلاَق َتْئيِلْتس تفيلثنا ىتَم للا َلوُسَ ا لمَ لام يلا ل ا
 اكن عقر آَو اًقْلَخ َنيِيْلا ُلْوَأ وُهَ . قمل يلب ذأ

 ورا خفت َلَْك َمدآ ٍرْهظ ْنِم ٍهِجاَرْخِتْس اءاب ٌصْخ مْلَسَو هْيََع ُهَللا ىّلَص ُهْنَأ ْعهِضعَب ْنَعَو

 ةَطِساَوَو ُهُعْصالُخَو ُهَْع َوَُو ٌيِناَسْلِإْلا علا ٍقلَح ْنِم ُدوُصفَملا وُ ا

 نق مب ايلا يعي ل ذك هلأ هه ل َمْرَك ٍبِلاَط يبأ ِنْب ُيِلَع ْنَع يِوُرَو وِدْنِع

 ٌنَئِمْؤُيَل يح َرْهَو ٌتِعْب نيل َمْل َدَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ٍدّمَحُم يف َدْهَعْلا هْيَلَع ّدخأ الإ ُهَدْعَب

 لاقت هللا لير ءاشبأ ٍِسابَع ِنْبا ٍنَع ىَوُْي َرْهَر هب همْرَك ىلع َدهعْلا كِل ديو ُهئَْصنيلَ
 ُمالَسلا ُمِهْيَلع ِءاَْنأْلا ٍراَونَأ ىَلِإ رْظَْي نأ ُهْرَمَأ ْمُلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص ٍدّمَحُم اتْيبَن رو َقَلَخ اًمَل

 نب دمحم وول اذه ىلاعث هلل لاك هناي نم ان اي اونا هب هلا ْمُهقْطْأ ام هلي ْمُهيَقْم

 ْمَعَ اوُناَف ْمُكْيلَع ُدَهْشَ ىَلاَعَت ُهَللا َلاَقُق ِهيْوبُيَو هب اَئَمآ اوُناَك ءاَيبَْ ْمُكْدلَعَج هب , ممآ نإ | هللا ِدْبَع

 ْمُكَ جب مَ ومحو باتك نم مت امل نبل قايب هلل ذأ ؛ ْذِإَوٍ : ىَاَعَت هلو ؛ َكِبْذَ

 ْمُكَعَم انو ؛ ىَلاَعت هلو ؟ ىلإ 4١[ :نارمع لآ] 4ُةْنُرُصْنَتَلَو ّْن ْنُئيْؤُتَل ْمُكَعَم اَمِل قّدَصُم ُدَصُم ُلَوُس

 َنِم ِةَفيِرّشلا ةيآلا ذه يف ئكبَسلا ني يذلا َِْقَت ُسْيّشلا َلاَق ١ : نا مع لآ) «نييجاشلا نب

 ىلع هلأ كلذ عم اَهيِفَو ىَقْحي أل ام ّيِعْلا هرذَك مي فو لَو هيَ هللا ىَلَص لاب برثل
 ِنَمَز ْنِم ٍقْلَخْلا عيِمجِل هم ةَماَع ُهُئَلاَسِرَو ُهنْوبُن ُن ُنوُكَتك مهل الَس م ٌنوُكَي ْمِهِناَمَز يِف ِهئيِجَم ٍريِدْقَت
 لسَو هيَ هللا ىَلَص لوك وُ هنأ نم ْمُهلُك خم اَيبْنألا ُنوُكَتَو وم َماَِقْلا مْوَي ىلإ مَآ

 ْمُهْلْبَق نم لَواَتكَي ْلَب ة ٍةَماَيقْلا مْوَي ىلإ ِهِ اَمّر ْنِم ٌساَنلا هب ٌصَنْخَي ل َةْناَك ا ُتْنِعُبَو
 .ِدَسَجْلاَو حوُرلا ْنْيَب ْمَدآَو اين ُتلُك ْمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ِهِلْوَق ىتغت م ذهب ُنييتِيَر اًضِئأ

 بقا ل ليغ كل رائي لعد لا له ريل ل تخلل
 ٍنْمَز يف ُةئيجَم لا لَو مهب ىَلَص ِءاَرْسإلا هلْ آ َكِلْذَت اًينُدلا يِفَو ِِئاَرِل تحَن ِءاَيبْنألا ُميِمج

 ُمِهوَمَأ اَعَو ْهبَْلَع َبَج ّبَجَو ُمِهْيَلَع ُهُمالَسَو 4 هللا ُتاَوْلَّص ىَسيِعَو ىَسوُمَو ميهاَرِْإَو حونَو مَآ

 هللا َداَرَأ اًمَل لاَ رابخألا بْغَك ْنَعَو «ْمِهْبْلَع ٌقاَكيِمْلا ُهّللا ّلَخأ َكِلْذِبَو ُهُثَرْصُنَو هب ٌناَميِإلا

 نأ



 ُبْلُك ّيِ يِيْلا ةئيطلاب هيي نأ َليِرْبج َرمأ َمْلَسَو ِهِنَلَع ُهَللا ىّلَص اَدْمَحُم َقلْخَي نأ ىَلاَعَت

 صبت ىلغألا عيِقّرلا ٍةَكِئالَمَو ِسْوَدْرْفْلا ٍةكِئالَم يف ليِرْبِج ْطَبَهَف لاق اَهُروُنَو اَهُؤاَهَبَو بلا

 ْتَنِجْعُن ٌةَرِيُم ُهاَضْنَب ّيِهَر ٍفيِرْشلا وِربق ِعِضْوَم ْنِم َمّلَسَو ِهَْلَع هللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ةَضْق
 اهب ُتْئاَط مث ٌميِظَع ٌعاَمُش اهل ٍءاَضِيَبلا رداع ْتَراَص ىلخ لاَ ممم يف مشل وا

 ُةَكبالَمْلا ِتْئَرَعْف ٍراَحبْلاَو ٍلاّبِجْلاَو ضْرَألاَو ٍتاَوْمّسلا يِفَو ٌيِسْرُكْلاَو ٍشْرَعْلا َلْوَح ٌةَكْئاالَمْلا

 ٌلضَأ ٍسايَع نبا لاَ «مالسلا اَمِهلع مد فرغَ نأ لبق ُهَلْضََو ادْمَحُم اَنَديَس يتلا ُيمج

 بيك ةيغكلا عزت نو كب ضوألا رش نس أَلا ىلا وشو

 .ُهَل عَن ُتاَئئاَكْلَو ٍنيِرُكَدلا يف ُلْضأْلا َوُه هْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َراَصُف ضْرَألا

 ىلإ ٍديزلاب ىََر َجْرَمَ امل ٍناكوطلا يف يِْمَي هاما نأ ٍفرامَمْلا ٍفراَرَع ٍبِحاَص ْنَعَد م

 ىَلَص َناَكَف ٍةَئيِدَمْلاِ هَتيْرُت يِذاَسُي ام ىَلِإ م ْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بلا ُةَرَهْوَج ُتَعَفَوَف يِجاَوَتلا

 اي لاَ أ ُهَمهْلأ مالا َِِلَع مآ ىلاعَت هللا َقَلَح امل هنأ ىَُْيَو ءائزَدم ابكت مَ دو ِهْيَلَع هللا

 ىلع يتم وول ىأزق و عرق كس قا م ىلاقت هللا لاَ دم ُهَسُم بأ ينيك مل ُّبَر
 كيد نم يبت دو اذه لاق دولا اذ ام ابا امن اَمَق ٍشْرَعْلا ٍقِواَرُس يف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 .اًضزأ الَو ٌءاَمَس ٌتْقَلَخ الو َكُئفَلَخ 0 وأ ةطعخ ألا و طيح لعشلا ين انشا

 هللا َلوُسَر اَي ٌتْلُق لاق ُهْنَع ع ُهْلَع ُهَللا َيِضَر هللا ِدْبَع نب ٍرباَج نع ِهِيئَسي قارا ُدْبَع ىوَرَو

 ىَلاَعَ هللا نإ ُرباَج اَي َلاَق ِءاَيشَألا َلْبَق ىَلاَعَت هللا ُهَقَلْخ ٍءْيَش د ِلْوَأ ْنَع يِنْربَخَأ يّمْأَر َتْنَأ يبأب

 لَو ىلع هللا ًءاَش ٌتِنَح يح ٍةَرْدُقْلاِب ُروُدي دوللا كلذ ٌلَعيُم هروُت نو َكيَت روُت ايضا َلبَك َنَلَخ

 ٌسْمَش َالَو ضْوَأ الَو ُماَمَس لَو كلم لَو دان الو ٌةنَج َالَو ملك الَو حل ٍتْفَولا َكِلُذ يف ْنُكي

 ِءاَرَجَأ ٌةَعَبْرَأ روُللا َكِلْذ َْمَسَق 9  َقْلَكْلا َقّلْخَي نأ ىَلاَعت ُهَللا َداَرأ اّمَلَك ٌيِسْنِإ لَو ينج يكن ب ةلَو رمق أَلَو

 مِباَرلا َءْرُجْلا ْمَسَق سَ ُئ َشْوَعْلا ِثلاغلا ّنِمَر َّحْوْللا يناثلا َنِم "مو هو مَلَقْلا لوألا سلا َنِم َقَلَكَن

 َيِقاَب ِثِلاَثلا َنِمَو يزل يناثلا َنِمَو ضرع مح ألا ءزجلا نب َقَلَخم ٍءَرجَ ٌةَعَبْرَأ

 نيل يننلا َنِمَ ٍتاَوِسلا لوألا نب لن ٍءاَرسَأ ةَعِ عب نأ عبار ْرَجْلا ْمَسَق مث ِةَكْبالَمْلا
 َنيِنيْؤُمْلا ٍراَصْبَأ رو لوألا َنِم َقلَحن ِاَرخَأ 5 ٌةَعَبْرَأ عباولا َمْسِقْلا م م كائلاَو ٌدنَسْلا ايفا

 لإ ال كيجؤُل َوهَو مهيأ َ ّروُن ِثلاَثلا َنِمَو ىّلاَعَت هَللاب ُةَفِرْعَمْلا ّيِهَو مهبول َروُن يناثلا َنِمَو
 . هّللا ل وُسَر ٌدْمَحُم ُهللا لإ

 ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يِبْنلا ِنَع ْمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِهُدَج ْنَع ِهيبأ ْنَع ِنْيَسُحْلا ِنْب ٌيِلَع ْنَعَ
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 َقَلَح اُمَل رْبَحْلا يِفَو .ماع تأ رقع ةعبأب مدآ قللت لبق يد يَ نب او تل ل مس
 مك هروُت ِرِئاَس ىَلَع ُبِلْغَي إيف هني بج يف مَعَ اعف ره ىف وللا كل لك أ اتم ا

 يف هب اوُناَطم ْمُهَرمأوِهكاَم فاك ىَلَع ُهَلْمَحَو ٍهيَكَلْمَم ٍريِرَس ىَلَع ىَلاَعَت ُهَللا ُهَع

 ىَلِإ ٍلاَوُرلا ِتْقَو يف ٍةَُمُجْلا م ٍنْبأ ِنَعَو هترْكْلُم ٌبْئاَجَع ىريل تاولشلا
 اًمّلَف ٌمِئاَن َوُهَو ىَرْسُيلا هِي ًالضأ نِم ِعْلِض ْنِم ُهَتَْرَو َءاَوح ُهَل [ ىَلاَعَت ُهَللا َقَلَخ ّْمُث ٍرْضَعْلا
 هللا اَهْقَلَخ 15و ميو ل مآ يذم كيما ْتَلاَقَف اهَل ُهَدَي دَمو اَهْيَل لإ نَكَس امد ظقْتْسا
 َمْلَسَو نا هللا ىَلَص دم ىلع يَلَصت اونا ارم امو لاق اره يد ىّنَح اوُناَقَف يِ
 ىَلَع اًبوُيْكَم ىأَر خجلا َنِم مآ جَرَح امَ هنأ يَ هرم َنيِرْشِع ٍةّياَوِر يِفَو ٍتاْرَم ثلث

 هللا مشاب نوم َمْلَسَ لع هللا ىَلَص دَْحُ ٍدْمَحُم مشا ِةثجْلا يف عضْوَم ْلُك ىَلَعَو ٍشَْعلا ٍقاَ
 ُتَر هي َلاَثَك َكبْقَلَح ام ُهالْوَل يِذّلا َكُدلَو اذهل َلاَقَ َرُه ْنَم ٌدّْمَحُم اًذه بو اَي َلاَثَق ىَلاَعَت
 ياولشلا لفأ يف دمحم اي ك َتْعُفَشَت ْوَل ُمدآ اي َيِدوُنُف َدِلاَوْلا اًذه ْمَح را دولا اًذه ٍةَمْرْحب

 .كاَئْمْمَسَل ضْرَألاَ

 ل

 اًمَل َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍباَطَخْلا ِنْب َرْمُع ْنَعَر
 َفِيَكَو ُمَدآ اَي ُهَللا َلاَقَف يِل َتْرَمَغ اّمَل ٍدْمَحُم نحب كلاس بر اَي لاك ةئيطَسلا مَآ فلا
 كفقز كلوز نم ني تحلو كيتي يتلخ ال ب ا كل لا فخ لَ ام حم َتْفَرَع

 مل لأ ُتْمِلَعَن هللا لوس َر دمحم ُهَللا ألإ هَ لإ آل اًبوُتْكَم ٍشْرَعْلا جوك ىلع تير يي
 يإ يللا بحل هن م اي َتَْدَص ىلا هللا اقف َكِيلِإ يللا بح / ألإ ٌكِمْسا ىَلِإ ْفِضُن

 ينو َكِيْرُذ ْنِم ءاَيبْلألا ُرِجآ وُم ْمَو َكُتْقَلَخ اَم عم ركل كقخ ذك رعب اح

 كبَر نإ َلاَقُق ْمّلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص يللا ىَلَع ليِرْبِج طَبَم َلاَق ُهْنَع ُهَللا ّيِضَر َناَمْلَس ِثيِدَح

 َكنِم ّىَلَع ٌمَركَأ اًقْلَح ُتْفَلَخ اَمَو اًبيِبَح َكَتْذُخَنا ٍدَنْ ؛ ًاليِلُح َميِماَرْبإ ُتْذَحْنا تنك ْنِإ َلوُقي
 ُدَقَو ءاّيثدلا ُتْقَلَح ام َكالْوْلَو يِدنِع َكدلِزْنَمَر َكَئَماَرَك ْمُهكْرَعأِل اَهَلْهَأَ اًينُدلا ٌتْفَلَخ ْدَمْلَو

 ك0 َنَزَأ مدآ نم هاوَح تدل دمحم

 ذو لو هشام بارما أل رول ذه عصي ا ذأ يسب لو كيج يال

 ٍدْبَع ِهِدَلَوَو ٍبِلطُمْلا ِدْبَع ء ىَلِإ روثلا ُهَللا ىذَأ ْنَأ ىلإ ِنْرَق ىلإ ٍنْرَق ْنِم لفن ٌةيِراَج ُةْيِص ُهَيِصَوْلا ِهِلَه

 يف ُملّسلاو ةالّصلا ولع هلع هَ امك لاجل حاَمِس نِم فيرشلا َبَسنلا اذه ُهللاَرْهْطَو وللا
 ْنِم يِنَدْلَر اَم َمّلَسَو ؛ ْيْلَع ُهَللا ىَّنَص وللا ُلوُسَر َلاَق ِساّبَع نبا َلاَق ءَقّيِضْرَمْلا ثيِداَحألا

 . مآلسإلا ُحاَكِن لإ ينَدَلَو ام ٌءْيَش ِةيِلِماَبْلا حافس
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 َمُلَسَو هْبَلَع ُهّللا ىَّلَص ُيِبْئلِل ُتْبَنُك َلاَث هيأ ْنَع  يِبْلُكْلا ٍدْمَحُم ُنْب ٌماَشِه ىَوَرَو

 ْمْرَك ْيِلَع ْنَعَو .ةواجلا رأ نم الك اناني هاذي نيف ثوان [أ نامتنح

 ْنِم حاَفِس ْنِم ْجْرْخَأ ْمَلَو جاكي نِم ُتَْرَخ لان م أَو ِهِئَلَع ُهَللا ىّلَص َيِبْدلا نأ ُهَهَْجَو ُهَلل

 .ةْيَش ةيِلِماَجْلا لهأ اقم ني يشم ل ينأت يأ يلو ذأ ىلإ عك نأ

 يي مل َمُلَسَو هَل ُهَللا ىَلَص وللا ُلوُسَر َلاَق لان هنأ اَمُهْنَع هللا َيِضَر سابع نْبا ِنَعَو
 ىّنَصُم ِةَرِهاَطلا ماخزألا ىَِإ علا ٍبالْألا َنِو يقي هللا ٍلََي ْمَل حاَفِس ىَلَع طق يارب

 هللا ُلوُسَر َرَك لاك هلع هللا َيِِضَر سْنَأ ْنعَو ءاَمهريَح يف نُكألإ ٍناْعَش بعدل اً

 اًبَسُن ْمُكْسُمنَأ انأ َلاَقَو ءاَقْلا حْنمب (ْمُكِسْنْن ْنِم ٌلوُسَر ْمُكَءاَج ْدَّقَلا مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص

 . حاَفِس مَآ ْنَدَل ْنِم يئابآ يف َسِيَلاًبَسَحَو اًرْهِصَو

 ٌليِرْبَج ْنَع َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ّيِْنلا ِنَع اَهلع ُهَللا َيِضَر َنيِِمْؤُملا م أ َةَمِئاَع ْنَعَو
 هللا ىَّلَص ٍدْيَحُم ْنِم َلَضفُأ ًالْجَر رأ ملف اََبراَعَمَو ضْألا َقِراَمَ م ُتِبْلَك َلاَق السلا ِْيَلَع

 رنه يبأ نع ٌيراَحبْل حيِحَص يِو «مشام يب نم لْصْفأ بأ ينب أ لَو َمْلَسَو ِهْيَلَع

 ىّنَح اَنْ نق َمدآ يَِب ٍنوُرك ٍرْيَخ نِم ُثْدِعُب ٍ هب ْمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص يلا نا يضع
 ناك ع لايف فلا يب لاو نع ملم عبجص يفت اب كلك يلا قل نم

 انك ئ ايف ىقلعضاَو لامس لو لي هلك ناطما هلا عاشو ويل اللا لح نك

 لاَ ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساّبَعْلا ِنَعَ «ٍمِشاَه يِنَب ْنِم يِناَفَطْصاَر مِِئاَه يِنب ِشيَرُق ْنِم ىَفطْصضاَو
 ونحو موز رثخ يف يلع قلل قل لل نإ متر هْيلَع ةلا ىلَس هللا لوو لا

 ْمُهْرْيْخ يأ اَنَْب ْمُحْرْحَو اَسفن ْمُهْربَ انك مهتوُي ريح يف يلَمجُن َلِئابقلا رحت مَ نما
 هلع هللا ىَلص هللا َلوُس 0 0 لا ينو رش يف صو هنأ فز َو اًناَذَو اًحوُر

 ث َبَرَعْلا ُمُهْنِم راما مآ يبن وات 0 يب ْمُهْنِم راتخان ُهَقلَخ َراَقْحا هللا نإ َمْلَسَو

 ضْمْنَأ ْنِمَو ْمُهْبَحَأ يبْحِ ذ تقلا كع الأ ٍراّيِج ْنِم هانا لأ ملك ٍبَْعلا نب يناقخل

 ا هنونَأ ني هتكألو يف ةكرشب مل مالسلاَ ُالّصلا ِهْيَلَع هنأ ْمَلْعاَو
 اع قوبل ىلاعَت هللا هلع بس كب اًضَنْخُم نوُكيل هَ امس رْضُنو ِهيلإ امِهَيَرْفَص
 ماك ماب هلل ُهْنَأ تََْت ويوم ةَراَهَط َتْمِلَعو بس دل َلاَح َتوْبَتحا اَذِإ َتْل أو باهي فشلا
 مش ين ةبخُت ئِرْفْلا ئوِشاَهْلا نيَرَحْلا حبلا ئيرعْلا كيلا َمَلَسَو ِهِئََ هللا ىَلَص وه
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 اًمِرَضُنَأَو ٍبَسَحْلا يف اَهِفَرش ذو ٍبَسللا يف اَهِقَرْعَأَو ِبَرَعْلا ٍنوَطُب ِريَخ ْنِم ُبَحَقنُمْلا ُر اَمْحُمْلا
 اًهيَجْرَأَو اَناََب اًهِحْضْوَأَو اًناَسِ اَهِحَصْفأَر ةَموُتْرُج اَهْرَعأَو ٌةَموُرأ اًهيطَأَو اًدوُمَع اِلَرْطَأَو اًدوُع
 ىَلَع هللا ٍدألب مّرْكَأ ْنِمَو ِهمَأَو ٠ دببأ ٍلبِق ْنِم اًرَشْعَم َدْعَم اًهِمَرْكَأَر اََقَن اهّرَعَأَو اًناَميِإ اًهَسَصَأَو اًناّريِم
 نب ٍدمَحْلا ُةَْيَش ُهَمْساَو ٍبِلْطُمْلا دبع ِنْب حيبألا هللا ِدْبَع نْب دمحم انالْوَمَو اندْيَس وُ هللا

 لشاو بالو نب عجم ةئشاو يَ يب رغما انشاو يفت دنع يب وزع ةكشاو مها

 . ِثَعْبَِب ْمُهْرْكَذُيَو ْمُهْبَطْحِيف ِةَعُمْحْلا َمْوَي ٌشْئَرُ هِ يَ ٌعِمَتْجَت تن َتْناَكَو بغك ِنْب ٌةْرُم ِنْب ميك
 نب يول نبا هب ٍناَمبإلاَو عاب ْمُهْمأتَ هِدَّلَو ْنِم ُهّنَأب , ْمُهُمِلْعُيَو َمّلَسَو يلع هللا ىَّلَص يبل

 نب ةكرذُم نب ُةَمِيَرُح ني ةلاكك نإ سك مْساَوِرضلا نب ِكِلاَم نب شرت َُمْساَو رهف نب ٍبِلاَ
 نب َنضُم نبا حلب َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا يت هولُص يف ْعمْسَي ناك ُهّأُركذيَم سال
 هْيكيَع نيب َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّْلَص ٍدْمَحُم ٍروُن ىلإ ُهوُبَأ َرََنَو َدُِو امل ُهّنأِل َليِق ٌكِلْذب َيْمْس ٍراَرِ
 نب اًراَرِن َيّمَسَق ٍدوُلؤَمْلا اذه ٌنَحِب ٌليِلَك يأ ْرْزَن ُهَلُك اًذه نإ لاَ ْمَمْطَْواًيِدش اَحَرف حر

 عمق م

 . َناَنْذَع ِنْب ّذَعَم

 مّلَسَو ِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا لوُسُر نأ ىَلَع ٌةَيُح ءاَمْجِإِلاَو ُهَمَلمْلا َْمْجَأ ةّيسِد ُنْبا لاَ
 ْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهّنَأ اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِساّبَع ِنْبا ِنَعَ هْرَواَجَتَي ْمَلَو َناَنْدَع ىَلِإ | َبَسَنْلا اَمْنِإ
 وأ ِنْيَتَرَم ٌنوُئاّسُنلا َبّزَك ُلوُقَيَو ُكِسْمُي ٌمُث ناَنْذَع َنْب دَعَم ْرِواَجُي ْمَل ٌبَسَقْلا اًذِإ َن َناَك َمْلَسَو
 . اًنالَث

 ّنَأ ٍراَبْحَأْلا بك ْنَعَو َنوُقَرعُيأل اَبأ َنوُنالَث َليِعاَمْسِإَو َناَنْذَع َنْيَب ٍساّمَع ِنْبا ِنَعَو
 رجلا يف اّمْرَي َماَ َكَرْدَأَو ٍبِلطُملا ٍدْبَع | َراَص اّمَل مُلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص ِهّللا ٍلوُسَر َروُن
 ل ب قف نم يرن ريت ني ٍلاَمَجْلاَو ءاَهبلا ةلخ يي ذَا وُمْدَم ًالوُحكَم َهَبَتْناَف

 ُهلِم ُحوُفَت ْتْناَكَو ُهَجْوَرَف ؟ ٍهجيِرْزتب ِهْيَلَع اوُراَشَأَك شي رق ِةَنْهَك ىلإ هب قلطلا ْمُث و ِهِدَيِ ُهوُبَأ َدَخَأَ
 شْيَرُق ُتْناَكَو 4 تر ىف ءيضأ لَو لع هلا ىلض ولا لوم و رثألا كاملا ا

 ىَلاَعَت هللا ىلإ هب َنوُْرْفَتَيَف ٍريبَن ٍلَبَج ىلإ هب , حوْخَف هديب ُدْخأت ُدْيِدَش طخف اَهَباَصأ اَذإ
 تو هلا ىلص شت رو ري نت عطب دكت كيث عجم أ ةرآش

 ِبِلطُملا ُدْبَع ْمُهَل ” ' رك َكِلْذ َعلَب و ماَرحْلا ِتِيَبلا مْدَهِل ِنْمَْلا ُكِلم ُةَمَرْبَأ مك اّمََ
 زي كف يلو نب كن سا است 0390 بن ىف يا

 هللا ٍلوُسَر ُروُن َراَدَتْساَف ٍريِبَت َلْبَج ْعْلَط ىَّنَح ٍشْيَرُف يِف ٌبكَرك ٍةَقان ٍةَاِمْعَب زأ اًهيِف ٍبِلْطُمْلا
 ُدْبَع وظن اًمَلَق ماَرَحْلا ِتيَبلا ىَلع ُهُعاَعُش ٌسكَْناَو الهلاك هيب ىَلَع َملسَو يلع هللا ىَلَص

 الذل



 ُروُنلا اذه َراَدَتْسَآ ام ِهَللاَرَق َرئألا اًذه ْمُنِفُك ْدَنَك اوُمِجْرا شير 0 لا

 كَم َلَخَد اًمَلَق ِهِيْوَق ْنِم ُالْجَر َلّسْرَأ َةمَرِنَأ نإ مَ َنيِقْرقتم اوم وُعَجَرَف ال ُرَمَظلا ّنوُكُي ْنَأ أل

 ْروُخَي اَمُك ُروُحَي َناَكَف ِهْيَلَع اّيِشْعَم ٌرحو ُهَئاَسِل ٌجّلْجْلَتَو ْعَضْخ ٍبِلطُمْلا ٍدْبَع ِهْجَر 00

 .اًقَح ٍشيرُ ُدْيَس َكَْأ ُدهْشَأ َلاَثَو بِلطُمْلاِدْبَمِل اًدِجاَس رح قاقأ اً ٍهحْبَد َدْنِع رولا
 َكَرَبُك ِههْجَو ىَلِإ ْميِظَعْلا ضيبألا ُليِفْلا َرْظَن َةَهَرْبَأ َدْنِع ء َرْضَح امل ٍبِلطُمْلا َدْبَع َّنأ ٍيِوُرَر

 َكِرْهَظ يف يِذَّلا ٍروُثلا ىَلَع ُمالّسلا َلاَقُك َليِفْلا ىَلاَعَت ُهَللا ٌنَطْنَأَو اًدِجاَس ٌنَحَو ُديِعَبْلا ُكْدْبَي اَمُك

 هِسأَر يف ُوُبَرَصَ ليلا َكَرَب ٍةَميرْشلا ٍَبْعَكلا مذهل ةَهَربَأ يَ َلَحَم اّمَلَو ٍبِلَطُمْلا دبع ا

 ّنِم لباب أ اَرْيَط ْمهَِلَع هللا َلَسرَأ ْمُك ماقك ِنَمَيْلا ىلإ | اًعجاَر ُهوُهَجَوَف ىَبَأَف َموُقَيِل اًديِدَش اًيْرَض

 ل أل سدعْلا لاك هيل يف ِناَرْجَحَو هراقثم يف ْرَجَح راج لألئ ان ٍرِئاَط لك َعم خب

 ٍِدَسَج يف ُةَمَرْبَأ َبيِصْأَو ٍقيِرَط ُلُكب َنوُطَاَسَتَي َنيِبِراَع اوُجَرْكَف ُهيَكلْهَأ لإ ْمُهْنِم اَدَحَأ ُبيِصُت
 ُهبَلَق ٌعَّدَصْلا ىّتَح َتاَم اَمَو ُمُدلاَو ٌحْيَقْلاَو ُديِدّصلا ُهْنِم َلاَسَو ٌةلْمْنَأ ٌهَلُمْلَأ ُهُلِماَتَأ ُتَطَقاَسَت ِءاَ

 لعق فيك رق ملآ» مل سو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ِهّيبئِل ِهِلْوَقِب ىَلاعتو ُهئاَْبُس َراََأ ٍةّصِقلا وله ىَلِإَ

 ٍفَرَش ىَلَع لاذ ٌهّصِقْلا هِذه ْتَناَك ْدَنَو ٍةَروُسلا رِجآ ىَلِإ ١[ :ليفلا] «لبفلا ِباحضُأِب كبَر

 َرَهَظ اَمِب ِهِمْوَقِل اًراَرْعِإَو اَهَل اًسيِسأَت يأ ِهِتَوبنِل اًصاَهَِْو َمّلَسَو ِهِيَلَع للا ىَلَص دمحم ني
 ٍةَياَمِحِب ٍ ٍرئاَس ىلع ْمُهَلضمَو ْمُهْنَرَش ْثَدقَْعاَ ُبَرَعْلا ِتَناَد ىَّتَس ِءاَنْثِعِإلا نم ْمُهْيَلَع

 اًنِق ىَلَع د ردك برع ٍرياَسل نكي مل يذلا همر رم ْمُهلَع وم دو ْمُهَل ىَلاَعَت ِهّللا

 ناكت ىأَز كإ رجلا يف ُمِئاَن ّوُه اَمَتيَبَف اًبئاَح ُةَه َرْبَأ َعَجَرَو ٍبِلَطُملا ِدْبَع ْنَع ىَلاَعَت هللا َجْرَ

 َكاَيْؤُر ْتَفَدَص ْنِإ هل اونا هاَيْؤُر ْمِهْيَلَع ٌصْمَو ٍشْيَرق ٌةئَهَك ىَنأَو اًبوُعْرَم اًعِزك هَبقئاف اًميِظَع
 ايم امَلَع سائلا يف ْنَئوُكَيَلَو ضزَألاَو ٍتاَرْهْسلا لأ هب نوي نم كره ني نَجرْحَبل

 ْعَم هللا ُدْبَع َفَرَصلا اَمَلَو ةَروُهْشَم َكِلُذ ين ُهْئّصِقَو سيبألا هللا ٍدْبْعِب ْتَلَمَحَو ًةَمِطاَف ٌجْوَرَت

 َبْيُكْلا ِتأَوَق دك ٍةَدّوَهَتُم ٍةكهاك ِةَأَرْما ىَلَع دم اَمآَو ايفر ليلا نم دام رحتي انك نأ دعب هيب

 لالا لو كَل ٍشيَرُق يف ٍلُجَر نَسخَأ َناَكَو ِهِهْجَو ىَلِإ ْتَرْطَن نيج ُهَل ْتْلاَقَك ٌةَمِطاَق اَهَل ُلاَقي
 اًذِهِب َلمْحَت ْنَأ ْتَجَوَو وبلا ٍروُن ْنِم هِهجَو يِف ْثآَر اَمِل َنآلا َىَلَع ْمَقَو َكْنَع ْثَرِجُت يتلا

 هلْوَقب اَهباَجَأ مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ميركلا يبل

 هَئيِبَكْسَأَق ْنِحأل ُلِحلاو ُهُئوُد ٌتاَمَملاَْك ُماَرَحْلاانأ

 1و
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 يس ٍِهَمْوَي َوُعَو ةَرْهُذ نب ٍفاكم ِْبَع نب َبْهَو هب ىَنَأ ىْلَح ٍبِلطُمْا ُدْبَع وب جَرخ مث
 مَكَوك اًعِضْوَمَ اًبَسَن ٍشْيَرُف نم ةأرما ُلَضَْأ ٍَِمْوَي َيِهَو ةئمآ ُهقثنا ُهَجْرَرَف اكَرَشَو اًبَسن ةَرْهُذ يب

 يلع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَرِب تلَمَحُف بلاط يبأ ٍبْعِش يف ىئم ٍماَيَأ نم نيا موي اَِبَلَ
 ال كلام اهل َلاَقَْف ْتْضَرَع ام ِهْبْلَع ْتَض َرَع يِتْلا ةأرمْلاب رمق اًهنع ْنِم جرح من َمْلَسَو
 سيف سممألاب كعم َناَك يذلا دولا كرا تَلاَقق سْمألاب ٍتْضَرُع ام َموَيلا ٌىَلَع َنيِضِرْعَت
 .ءاَش ُتْيَح ُهَلْعَجَي نأ أل الإ هللا ىَبَأَف يف ذ دوُثلا َنوُكَي ْنَأ ُتْدَرَأ اَمْنِإ ٌةَجاَح َمْويْلا كب يِ

 نب ُلهَس لاق اع هلل ره مُلَسَو ع هللا ىّْلَص هللا ٍلوُسَوب ةئيآ لمح ام
 يف َمْلَسَو َِْلَع هلا ىّلَص ٍدمَحُم َقْلَح ىَلاعت هللا ُاَأ مَ هلع هللا َيِضَر ُيِرْتسُتلا هللا ٍدْبَع

 ريوقرقلا عقاب نأ نجلا اح ارض أ وعم ليل تاكو جر ليل نبأ هيأ
 بلا ُهنِم ُنوُكَي يِذْلا َنوُنْكَمْلا َنوُرْخَمْلا ّروُنلا نإ آل ضؤألاَو ِتاَوْمّسلا يف ٍداَنُم ىَداَنَو

 اًريِذْنَو اًريِشَب را ىلإ خي لح اب دف يبل أ يلب يف كلامي يف نب يدل
 نأ اَهِعاَقبَو ضْرَلاَو اهِجاَفِصَو ءامْسلا يف ُهلَْللا كلب يوت ُهنأٍراَبخَألا بك ةَئاَِر يِفَ

 ىبولم يك ةكبآ نب ين لا مي مَْسَو هلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَو هلي يللا كما رولا

 ٍديِدَش ٍبْذَج يِف ُشْيَرُف تَناكَو هَسوُكَم اينُدلا ُمانضأ ٍلِئَمَْي ْتَحَبْضَأَو ؛ىَبوط اي مَ ُ؟ اَهْل

 َكْلَي ْتْيْمْسف ٍبِناَج لُك ْنِم ُدفْرلا مُه ماَنَأَو ُراَجْشألا ٍتَلَمْحَو ٌضألا ٍتَرضخاُ ٍميِظَع ٍقيِِحَد

 .جاقينألاَو حفلا هَ َملَسَو يلع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَرِب ايف َلِمُح يبا لسا

 لع هللا ىلَص ب تلمح نيج كني هنأ كادي تلك ةئبآ نأ قششنإ نا بيد يف
 ُهَل ٌتْدَج الوب تلمع يأ ثزعش ان لوألا زدني تلتخ لإ اهل لمَ

 ةتفاقلا نيب انو تأ يا يِبَضْيَح َمُهَر ُتْرُكنَأ ي | ُءاَسْنلا ُدجَت امك اّمَحَو الو ًالَقِن

 يِناَنأ ينال ند اًذإ ىّبَح ينلهنأ م ؛ مانألا ديس 0 ل د لَه َلاَقَق ةَناَطْمَيْلاَو

 ! يِلوُق َلاَقُ

 دِباخْنٌكوفئني | ٍهدِجَوْلاب هكِيِعأ
 ةئيآ لمح ٍةَلألَ ( اك َلاَف اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر سابع ِنْبا ِنَعَو ءاّدُمَحُم ِهيْمَس ْمُن

 ٍلوُسَرب لمح ْتلاَقَو َهَلْيْللا َكْلَي ْتَقْطَن شيقل ا لك نأ َمْلَسَو هلع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر

 ِكِلَمِل ريس قي مل اهله ُاَرِسَو ايدل ْماَمِإ هوبا بَ مْلسَو هلع هللا ىْلَص هللا

 ِتاَراَشِبْلاِب ٍبِرْغَمْلا شوُحُو ىَلِإ ٍقِرْشَمْلا ُشوُحُو ْتْوْنَو اًسوُكَنَم َحّبْصَأ ألإ اّيدلا ٍكوُلُم ْنِم
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 ضرألا ين ٌهاَدِن ِهِلْمَح ٍروُهش ْنِم ٍرْهَش ُلُك يف ُهَلَو اًضْمَب ْمُهُضْعَب ُرْشَبي أتي راَحبلا ُلْهَأ َكِلْذَكَو ياك هس"

 .اًكراَبُم اًنوُمِيَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ٍمِساَْلا وُبأ َرهْطَي نأ نأ دقق اوُرِش شن نأ ءامسلا يف ءاَدِب

 ألإ هاد لَو رولا َُلَحد الإ ذاكَ لَو ْقَر رشأ ألإ زاك ِةليلا َكلَي يف َقَْي ْمَلهرْبغ ْنَعَ

 ٍرُهْشَأ َةَعْسَي هم أ ٍنطَب يِف م اَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َيِقب ٍذِئاَع ِنْب ىَيْحَي اًيِرَكَر يِبأ ْنَعَو هْتَّقْطُن
 ُْتَناَكَو ِءاَسْنلا ْنِم ٍلْمَحْلا ٍتاَوَّذِل ٌضْرْعَي اَم َاَلَو اًحيِر لَو اًضْغَم َآلَو اًعَجَو وُكْشَت أل لْمُك

 ٍناَرْهَش اًهِلْمَح ْنِماَهَل مَن اّمَلَو فني ٌةَكَرَب ْمَظْعأ َالَو فَحَأ َوُه ٍلْمَح ْنِم ُتْيَأَر اَم ِهَللاَو ُلوُقَ

 َيِضَر ٍساّبَع نبا ِنَع ُرَكْذيَو ِءاَرْألاب َنِفْحَو ٍراَبْتلا يَِب ِهِلاَوحَأ َدنِع ِةئيِدَمْلا يف هللا ُدِبَع يفر
 ىلا هللا لاق امتي كي قب اديس اتَهلإ ةكيالملا تلا لل دم وُ امل هلأ امه هللا

 امل َلاَق ٍملِمْلا ِةَبِع وأ ْنِم ٌناَكَو يبأ ٌتْعِمَس لاَ ٌةَبِيَتُق ٍنْب وِرْمَع ْنَعَو ٌريِصَنُر ُظِفاَح ُهَل اَنأ

 ٍناَنِحْلا َباَو َِئَأَو اَهّنُك ٍءاَمَّسلا ُتاَوْبَأ اوُسَتْفا ٍةَكِئَالَمْلِل ىَلاَعَت ُهللا َلاَق 5 ٌةَنِمَآ ُةدآلَو ثَدَضَح

 َقْلمْحَي نأ اًيّدلا ٍءاَسِنِل ةكسلا كلي ىَلاَعت َُللا َنذَأ ذك َناَكَو اَمِيِظَع اًروُث لِيَ وَي ٌسْمَّشلا ٍتَسِبلأو

 ,َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَلا ىّلَص دمحم ٌةَماَرَك اًروُكُد

 يف ٍرُهْشَأ ُهَنِس يِلْمَح ْنِم ْرَم نيج ِتآ يِناَنَأ ُلوُقَ ا 0 بأ تن اب نا نع
 كلل“ يوناو انتم هيف هيلو انف نيولاعلا ريكي تلت لإ نب اي يل َلاَقَق ماما

 يِف َديِحَوَل يّنَِو ىثثأ لَو ْرَكَد أل ٌدَحأ يب ْمَلْمَيْمَلَو ؛ مق خاب اع يلخأ كل مل ثنا

 ا زار مث يِبَلاَه اًميِظَع اًرْمأَو ٌةَميِظَع َةَبجَو ُتْعِمَسُف ِهِفاَّوَط يِف ٍبِلْطُمْلا ُدْبَع ُدْبَعَو ِلِزْنَمْلا

 ان اذإ ُتَقَتْلا م اذجأ عجو لكَ بلا يلع تقذف يداؤك ىلع عم ذل شيب ريع عاج

 ِدْبَع ِتاَنَب ْنِم ْنُهَأَك الاول للك ةَرسِي ُتْئَأَر مَ ٍلاَع ٌروُن يَِباَصْأك اَهتلراتتك ًءاَضِنِب ةَبْرُش

 أر هيك خت يل نك يب نضل نبأ نم ةلزطاو نوئأو بَ ان ايف يب شيخي فا
 لُك يف َةَبْجَولا ُعَمْسَأ اَنأَو دألا يب ٌدَتْشاَو ٍنبِعْلا روحا َّنِم ِءالْؤهَو َناَرْمِع ُهَتْنَأ ْمَيْرَمَو َنْوَعِْ

 ٍضْرَألاَو ِءاَمَّسلا َنْيَب دم ذك ٌضيبأ جابي اَذِإ كلذ انأ امكيبُك مدت امس لوم َمَظُمَأ ِةَعاَس

 . سائلا ٍنيْعَأ ْنَع ُهوُذْح ُلوُقَي ٍلِئاَتب اذِإَ

1 

 فدعا

 انأ اذإف ثْرَظَ ْمُث ٍةْضِف ْنِم ُقيِراََأ مهب ِءاَوَهْلا يِ ذ اوُمَكَو ْدَق الاجر ُتْيَأَرَو تَلاَ

 ْنَع ُهَللا َفَشَكَف ٍتوُاَيْلا َنِم اَهْتَحِنْجَأَو ٍدْوُمُزلا ّنِم اًهُريِقاَنَم يِتَرْجُح ثط ْدَق ذك ربطلا نعطي
 امَلَعَو ِقِرَْمْلاِب اّمَلَع ٍِتاَبوُرْضَم مالغأ ةَنألَث ُتِئََرَو ايام ألا 3 ٌقِراَشَم م ُتْيَأرف يِرَصَب

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص اًدْمَحُم ُتْعَضَوُف ُضاْخَمْلا يِنَْذَحأَ ٍةَبْعَكْلا ٍرْهَظ ىَلَع اًمَلَعَو ٍبِرْعَملاِ
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 ٌةَباَحَس ُتْيَأَر ْمُث ٍلهَتْبُمْلا عْرْضَتُمْلاَك ٍءاَمّسلا ىلإ ِهْيَعَبْص هَْعَبضا َمَكَر دك ٌدِجاَس َوُه اذن ِهِيَلِإ | ٌتْرظَنَف

 قِراشَم هب اوُفوُط ياتي ادام ُتْحِمَسُك يلع هني دع ىّبَح ءاَمْسلا ْنِم تلم ذَف ءاَضَب
 1 راهم ه5 هدم م2 نم مج ل ع . َ مو سو ب 7 : 0

 عّرْسأ يف ُهْنَع ْتْلَجَت مث ِهِبَروُصَو ِهِيْعَنَو هوْساِب ُهوُقِرْعَيِل َراَحِبْلا ُوُلِجْدَأَو اًهَبِراْعَمَو ضألا

 . ِتثْفَو
5 

 ةَباَحَس ُثْيَأَر ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهْتْعْضَو اَمَل ْثْلاَف َةئمآ نأ ُيِداَدْعَبْلا ُبيِطَحْلا ىَوَرَو

 َبْيَْو ُئِشَع ىّبَح لالا َمالَكَو ٍةَحِجألا َناَْفَحَو ليلا ليِهَص ايف ْعَمْسأ رون اهل ةمِظَع
 ُهوُضِرْعاَو ضزألا عيِمج يف َمْلَسَو ِهْيَلُع ُهَللا ىّلَص ٍدمَحُمِب اوُقوُط يِداَنُياًيِداَنُم ٌتْحِوَسَك ىّنَع
 ةكرْعَمَو مدآ َقَلَح ُهوُطْعَأَو شوُحُوْلاو ٍروُيطلاَو ةَكئالَمْلاَو سنإلاَو ْنجْلا ّنِ ٌيِئاَحوُر ْلُك ىَلَع

 ٌةَمُكِحَو ِحِلاَص ةَحاَصَْو قحْسِإ اًضِرَو ليِعاَمْسإ َناَسِلَو َميِهاَرْبِ هَلُخَو رش ةَعاَسَشَو ِثيِش

 َدْواَد َنْوَصَو ْمَشوُي َداَهَجَو ٌسْنوُي ٌةَعاطَو َبوُبَأ رَّبْصَو ىَسوُم ةُدِشَو َبوُقْعَي ىَرْشُبَو ٍطوُل

 ْمُث ْتَلاَف َنييئلا ٍقالخأ يف ُوُسِوْغاَو ىَسيِع َدْهُرَر ىَيْحَي ٌةَمضِْعَو سايل َلاَكَوَو ٌلاَينَد ٌبُْحَو
 لْئاَق اَذِإَو ٌءاَم اًهنِم ُّعَبْنَي اًديِدَش اّيَط ٍةّيوْطَم َءاَرْضَخ ٍةَريِرَح ىَلَع ضبُق ْدَق هب اذ ُهْنَع ْتَلَجلا

 ألإ اهم ْنِم ُقَلَح َقبي مل اَهَّلُك اَينُدلا ىَلَ َمْلسَو هيلع هللا ىْلَص ُدْمَحُم ضب حب حَب ُلوُكَي
 رْفذألا ِكْسِْلاَك ُمطْسَي ُهُحِ ُهُحِيِرَو ٍرْدَبْلا َهلْيَل ِرَمَقْلاَك هب اذِإَو ِهْبَلِإ ُتْرْظَن مك ثلا ِهيَضْبَق يف لحد

 ِثِاَكلا ِدَي يِفَو ٍدْيْمُد ْنِم ٌتْسَط يِئانلا دي يِفَو ٍةّضِف ْنِم ٌقيِربإ ْمِهِدَحَأ دي يِف رْمَ العب اَذِإَو

 ٍقيرْبإلا َكِلْذ ْنِم ُهَلَسْفَف ُهَنوُد َنيِرِظاَنلا ُراَصْنَأ ٌراَحت اَمَتاَح اَهْنِم َجَرْخَأَف اَهَرَشَنُك ُءاَضِيَب ٌةَريِرَح

 ؟ ٌةَعاَس ِهتَحِيجَأ أ َنْيَب هَلَحْأَك ةلَمقا مث ٍةَريِرَحلاِب ُهنَلَو متاَحْاِب ِهِئْفَتك َنْبَب عَتَح ْمُك ِتاَرَم َعْبَس

 . يأ هد

 ُكاوض د يف لاَ َمْلَسو يلع هللا ىَلَص َدِلُو اًمَل اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِساّبَع ِنْبا نَعَ

 عج ْمُهْمَجْشَأَو اَمْلِع ْمُهدَتْكَأ َتْنَأَك ُهَئيِطْعَأ ْدَق و ألإ ْمْلِع نبت قب اَمَك ُدْمَحُم اَي ْرِشْبَأ ٍناجْلا ُنِزاَح

 زو هعق وَ مَْسَو هلع هللا ىلَص يللا يبذت يلب لن امل ثلا بآن أ عَ ابنَ
 نم ضيق دخأ مث هدب ىَلَع اًدمقْعُم ضنألا ىََع و مث بَْمْلاو قرَْملا نيام اَم ُهَّل َءاضَأ

 َعَقَد ضألا ىلإ َعَقَو مَ هنأ ئِنارَبَطلا ىَوَرَو ٍءاَمسلا ىلإ ُهَس أت عدو اَهَْبَفف بارْغلا

 هْمَأ ْنَع صاَعْلا يِبَأ ِنْب َناَمْثُع ْنَع َيِوُدَر ءاَهي حّبَسُمْلاَك َِب ٍةَباَبسلاب اًريِشُم ِدُم ِهْيدَي ُمباَصَأ ٌةَضوُبْفَم

 دق َمَكَو َنيِح َتْبَبْلا ُتْنَأَو مْ و ِهَِلَع وللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَو كلو ثَرْضَح امل ثلا ميا

 . ىلع ُمَقَبَس اَهْنَأ ُتنكَط ىّبَح وُنُدَ وُنُدَت َموُجُنلا ُتْيَأَرَو اًروُت الما

 ؟م /ةيدمحملا راونألا ١

 ل
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 لك لَو لع ل للا ىلَس وللا لو ذأ امل هللا يَ ةَيِراَس ِنْب ٍضاَبْرِعْلا ٍنَعَو
 يبأ ةَوَعَد ينإ كِل نع ْمُكووْخَأَسَو يلم هتجنيط يف ٌلِدَجْنُمَل مآ َنَِ َيِيِبُنلا ٌمِتاَحَو هللا ٌدْبَع ين

 هللا ٍلوُسَر مَ 57 َرْيَرَي َنيِيِنلا ُتاَهَمأ َكِلْذَكَو ثأر يِنَلا يم اَيْؤُرَو ىَسيِع ُةَراَشِبَو َميِهاَرْبِإ

 ُهُمَع َراَشَأ اًذه ذه ىو مأّلا ُدوصُ ُ ُهَل ُتَءاَضَأ اًروُت ُهْئَعْضَو نيج ْثأَر مّلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَلَص

 : ِهِلْوَقِب ُساّبَعْلا
 ُقفألا كروب تءهاَضَو ض زألا ِتَقّرْشَأ تذِلؤاًمل َتلأَو 3 مى 7 2 .٠ ساما # ل هَ 1 سو 7 #«# ع هس ا

 ٌفِرَئُْشَتٍهاَشَّرلاِلْبُسَوِر ولا يِفَو ِءاَبَّضلا َكِلْذ يف ٌنْحَكَف
 + رم

 ٍروُنلا َكِلْذِب , مأّشلا ٍروُصُق ٍةَءاَضإ يِفَو ردك هب اَم الط ُهنَدَلَو اَهْنَأ ٍدْعَس ُنْبا ىَرَرَو

 ٍةَمِلاَسلا بْتُكلأ يِف َّنَأ ٌبْعَك َرُكذ امك ِهْكَلُم ءاقاهنإك هت روث نم ملا صح ام ىلإ اك

 هيلع هللا ىَلَص هب يشأ اَدِهِلَ مأّشلاب ُهْكْلُمَو تريب هَ ْرَجاَهُمو ةَكَمِ ا لو
 بسم زم هش لإ دش ع مق زا نأ قل

 .ِرَشْنَمْلاَو ٍرَشْحَمْلا ضزأ َيِهَو ُمالّسلا ِهْيَلَع َمّيْرَ

 ةئبآ دلو امل تل اُهلع هللا يَ ءاَْشلا هنأ نع رع نب نطل ُدِبَع ىدرد

 هللا َكَمِجَر ُلوُثَي ًالْئاَف ٌتْعِمَسُك ٌلَهَئْساَف يدي ىَلَع ّمَق َو مْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٌلوُسَر

 ةئستبلا مك لاق موُرلا ٍروُصُق ٍضْعَب ىلإ تظن ىّتَح ٍبرغْمْاَو ٍقِرْشَْا نيب ام يل ءاَض اق
 ُلوُقَي الِثاَف ٌتْعِمَسْف يِنَع َْبُع مك ُةريِرَعْشَفَو ٌبغُرَو َةَمْلُظ ييئيِسَع ْنأ ٍبَشْنأ ملد ُةتخَجْضأ
 ُتْنُكَف ُهَللا ُهَنعَتْبا ىّنَح ِلاَب ىَلَع يْنِم ٌتيِدَحْلا ِلَزَي ْمَلُف ْتَْلاَق قرشَمْلا ىَلِإ لاق هب َتْبَمْد َنْيأ

 .اًمْالْسِإ سائلا ِلْرَأ يف

 يب 87

 ام ُلِقْعَأ ِناَمَن ْو أ َنيِنِس عْبَس ُنْنا ٌمالْعَل ي يْنِإ َلاَق ُهْنَع ُهَللا ّيِضَر ٍتباَن نب ٍناَسَح ْنَعَو

 اوُناَق ُعَمْسَأ اَنأَو ِهْيَلِإ اوُعَمَتَجاَف َدوُهَي ٌرَشْعَم اَي ةاَنَغ اذ ُحْرْضَي ٌيِدوُهَي اذ ُتْعمْسَو ُتْيَأَ
 نيِئِمْؤُمْلا م هَمِئاَع ْنَعَو قليلا هذه يف هب َدلُو يذلا دمخأ من َعَلَط لاك َكَلاَم ام َكَلْيَو

 هللا ُلوُسَر اًهيف َدِلُر يلا ُهليَلا ِتَناَك اّمَلَف َةَكَمِب ّنَكَس ْدَق : يِدوُهَي ناك ثلاث الع هللا َيِضَر

 اوُرُظْلا َلاَك ُمَلعَ آل اوُناَك ٌدوُلْوَم ةليللا مكيف َدِلُو لَه ٍشْيَرُق رقع اي لاق مَ َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص
 دو ذك ْمُهل لِ اوس اوُكَرصْناَف مال هيك نب ةمألا هده يب لا هل يف دلو نإ

 ىأَر املك ْمُهَل ُهْفَجَرْخأَ همُأ ىَلِإ | ْمُهَعَم ٌيِدوُهَيَلا ت َبَمَلف ماع ٍبِلْطُمْلا ٍدْبَع ِنْب هللا ِدْبَعِل

 ِهَللاَو اَمَأ ِشْيَرُق ٌرَشْعَم اَ َليِئاَرْسِإ يِنَب ْنِم هولا ِتّبَهْذ َلاَقَو ِْيَلَع اًيِشْعَم د رح ةماعلا ُيِدوُهَيلا
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 ؛ ٌناَيْفَس ّنْب ُبوُقعَ ُهاَوَر ٍبِرْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا َنِم اَهَرَبَح ُجُرْخَي ةَوْطَس ْمُكِب ُنَوُطْسِيَل

 يِراَبْلا حنت يِف امك

 ٍطوُقْسَو ىَرْسِك ٍناَويِإ جاتا ّنِم يور اَم َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص بدأ ب ِبْئاَجَع ْنِمَو
 مَ ٍماَع ُفلأ هَل ناَكَو سرا ان ومحو يربط هَ ضِبْغَو ِهْئاَقُرُش ْنِم ةَفْرُش ٌةَرْشَع َعَبْرَأ

 دصَر لو يلا يف كاقشلا ةسازج قلي نم وام كلا نمد وزيت اوت امك ذل

 ٌعوُطْفَم ْيَأ اًووُرْسَم نوم ْملَسَو لع هللا ىَلَص َدِلوَو «عفشلا ياروشا ْنِم مهعَمَو نيِطايْشل

 هيَلَع ُهّللا ىّلَص ّيبْنلا ن ّنَأ ُهْلَع ُهَللا ّيِضَر سْنَأ ْنَعَو هوِرْيَغَ ُرَمُع نبا ْنَع َيِوُر امك امك ٍةّرُسلا

 .يِنَأوَس ٌدَحَأ ري ْمَلَو اًنوُمْحَم ُتْدِلُو يِنَأ يّْبَر ىَلَع يتماَرُك ْنِم َّلاَث َمُلَسَ

 ُهَنَأَو ليفلا َماَع َدِلُو هنأ َنوُرِئكَألاَو َمّلَم و ِهْيََع هللا ىّلَص ِهِتدألو ٍماَع يف فيلما ٍدََر

 َدنِع ُهْنِم تلح ٌةَرْشَع ئَتنِبِل نب يلا َمَْي ٍلوَألا عيب ٍرهَش يف ُْنَأَ اًمْوَي َنيِسْمَحِب ليِفْلا َدْعَب

 يلا مذ مَ لع للا ىلض لو لذ اهل لق يفر ع نإ نع رجلا أل

 موي ةكيِدَمْلا َلَحَدَو نيت ل إلا موي ٍةئيدَمْلا ىلإ ةْعَم نم + اًرِجاَهُم َجَرْخَو نِيْنإلا َمْوَي َءىبْلُدْساَو
 . نْيئثإلا َمْوَي ياما و ٍةَروُس ُلوُرُنَو ٌدَكَم ٌةكم حن اَذَكَو ٍنيئنِإلا َمْوَي َرَجَحْلا َعَفَرَو ِنِيئ مالا

 ٌبِجاَر ِناَرْهَظلا ٌرَمِ َناَك لاق اَمُهَْع ُهَللا َيِضَر ٍصاَعْلا ِنْب وِرْمَع ِنْب للا ِدْبَع ْنَعَر
 هَل ُنيِدَت دوُلْوَم كَم ّلْهَأ اي ْمُكيِف َدَلوُي نأ ُكِشوُب َلوَُي ناكر مأشلا لفأ نب اًصيِح نس سب

 ُةَحِيِبَص ناك اًمَلق ُهَْع ُلَأْسَيَو الإ ٌدوُلْوَم ةَكَمِب َدَلوُي ال َناَكَد ُهَناَمَز اذه َمَجَعْلا ُن ُكِلْمَيَو تدل

 ٌصيِع ىّنَأ ىّنَح ٍبِلطُمْا ُدْبَع َجَرْخ ْمْلَسَو هَل ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر هيف دلو يِذَلا ٍمْوَيل
 وي هلع ْمُككدحَأ تلت يذلا ةولَْملا كِل د َدِلُو ُدَنَف ُهاَبَأ نُك ّصيع َلاَقَف ِهْيَلَع ٌفَرُش أك داك

 امك لاق ٌدوُلْوَم حنطلا َعَم ةلِألا يب َدلُو لاك ِنْ ٍنيتنإلا َمْوَي ُتوُمَيو نيا ْمْوَي ُثَعِبْيَو نيل
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 ِتِنَبْلا اذه َّلُهَأ مكيف ُد أوَمْلا اًذه َنوُكَي ْنَأ ىهت يوك لذ ا ا لذ قيام

 همْلَسَو ِهْيََع هللا ىّلَص ُدْمَحُم ةمسا أَو ميلا َدِلُو ُْنأَو ةحرابلا همت عل هَ لاّصِخ ِةَمك

 .ُهْلِم ْتْضَم َنيِرْشِعِل َناَكَو َناَسِين ِةيِسْمَّشلا ٍروُهْشلا نم كِل فاو

 امَلَف اًهيِف ُرِجْنَي ُيِدوُهَي َةَكَمِب ٌناَك ْتَلاَق اًهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَمِئاَع ْنَعَك َذلْبَل َدِلُو ّن قو

 مكيف َدِلُو لَه ٍشْيَرُق َرشْعَم اَي لاَ َمْآَسَو َِْلَع هللا ىْلَص هللا ٌلوُسَو ايف َدِلُو يتلا هيلا ِتاَك

 اًهيف دلع ِهْبََيك َنْيَب ةريجألا ةمألا وذل ُيِبَل ُةَلْيْللا َدِلُو َلاَق ُهُمَلْعَت أل اوُناَن ُدوُلوَم َهَلْْللا
00 

 يجرْخآأ أ اوُلاَقَ هنأ ىَلَع ولكم ىّبَح يِدوُهيْلب اوُجرْحُف ِسَرُ ٌفْذُع َّنُهُن : ناك تا ٌرِئاَوَتُم ٌتاَرْعَش
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 قا ام هَ اًيِشْغَم ْيِوُوَلا عقوق ةماعلا َكَْي ىأََ هيف لع انك ةعرخلا يل

 ىَّلَص ِهِدِلوَم ُهَلْيَلَو ءْمُكاَحْا ُهاَوَر ٌليِئاَرْسِإ يِنَب ْنِم ُةَوبتلا ِهّللاَو ْتَبَهَذ َلاَق َكَلْيَو كَل اَم اوُناَق

 يلا الا يف ةحم يف َمَْسَو يلع هللا ىلص دوو قل ولي نب لصف أ و ِهْيَلَع ُهَّللا

 نيج اَهقتْعَأ سهل يبأ هَ لبيع ينو مْلسَو يلع هللا ىَلَص ةئعضزأو ءتْسوُي نإ ٍدْمَحْمِل ثناك
 كلا ام ُهَل ] ليقف موللا يف هتؤم دب بهل وب يور ذو السل ُةالَصلا ِهْيَلَع ِهِتَدآلوب ُه ُهنرُشَي

 َراَشَأَو هاَم ِنْيَئاَه ٌيَعَبضِإ نْيَب ْنِم ُصْمَأَو نينا ِةليَل ْلُك يِف يْنَع َفُقُح ُهنَأ الإ راكلا يف َلاَقَ
 َمُلَسَو ِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا ٍةدآلوب يِيئرُشَب امد ُةَِئوفِل يقاقغإي كِل إو ِهيَعَبْس هْيَعْبْطِإ ٍسأَر

 هَل اًهِعاَضْرِإيَو

 | ةَلَْل

 ِهِحَرَقِب يزوج ِهّمَّذِب نر َلَوَن يِذْلا ُرِفاَكْلا ٍبْهَل وُبأ اذه َناَك اًذِإَف يِرَرَجْلا ُنْبا َلاَق

 ملَسَو ِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِتْمأ أ نب دما ملسُمْلا لاح اق ملسَو لع هللا ىَلَص لا دوم لب

 ُنوُكَي امن | يِرْمَعَل َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص ِهبَحَم يف ُهَتَرذُق هْيَلِإ لِصَت ام َلِذْبَيو هِدِلْوَمِب ُوَسُي

 َنوُلهَتْسَي مالشإلا لأ َلاَز الَو ميعُلا تانج ِميِمَعْلا ِهِلْضَقِب ُهَلِجدُي ْن ْنَأ أ ميرا للا نم ةازج
 ٍتاَقَدُصلا عار هبِلَمَل يف َنوُقَدَصََيَو ٌمِئآلَولا َنوُلَمْميَو ٌمالَسلاَو ةالّصلا ِهْيََع ِِدِلوَم ٍرْهَغ مشب

 هتاَكَرَب ْنِم ْمِهْبَلَع ُرَهْظَيَو ميِركلا ِهِدِلْوَم ٍةَءاَرِقِب َنوُنتَْيَو ِتاَرَبَمْلا يف َنوُديِزَيَو َروُرُسلا َنوُرِهْظُيَو
 ةيلبلا للئكب ٌةَلِجاَع ىرش بو ماَْلا َكِلذ ينام ؛ هلأ ِهصاَوَح ْنِم َبْرُج اًمِهَو مِمَع ٍلْضُم ْلُك

 .اًداَيغأ َةكَرابُمْلا هِدِلْوَم ِرْهَش 5 َيِلَيَل دنا أما ُهللا َمَِرف ِماَرَمْلاَ

 ءاَيْهَش ِةَنَس يف اَعَضُرلا ُسِّقلَ ركب نب ٍدغَس يَِب ْنِم ِةَرْسِن يف ٌةْكَم ثق ٌةميِلَح ثلا

 كِل اليل مانام ٍةَرْطَّقِب ضن اَم ِهُللاَو اَنَل ٌفِراَشَو اَنَل آ ْئِبَص َيِعَمَر يِ ِناََ ىَلَع ُتْمِدَقَق :

 نلف ع انف ذكيا انفراخ يف ذا يي 1جلَو انيص عت عتأ

 مي هن لي ذإ ةاَبأك َملَسَو يلع هللا ىَلَص هللا ٌلوش ّر اَهِيَلَع ٌضرُع ْدَقَو الإ اَرْما انِم ُتْمِلَع

 ُتْلُق ُهْرْيَغ ذجأ مل اَمَلَك هَ َرئَغ اًعيِضَر ْثذَخَأ لإ ٌةََرْما يِبِحاَوَص ْنِم ََِب اَم هَللاَوَف بألا َنِم

 ميلا َكِلُذ ىَلِإ نَفِلْطْنَأل ٌميِضَر َيِمَم َسْيَلَو يِتاَبِحاَوَص ِنْبَب ْنِم ٌعجزأ نأ ُهَركأل ينِإ يِجْرَّرِل
 رسال ا # لا

 . هنلُخ داق

 رصاو ين م. أل "و معا كل 1 - 2 هلام 04 دا سك ؟وكا # مس
 ةريرَح ُهَقْحَتَو كشملا هلم ُحوُفَي نَا َنِم ٌضِيِبأ فوُص بزُت يف ٌجَرذُم هب اذإف ُثَْمَذَ

 انْيَرر هلي توف ِهِلاَمَجَو هيشُحِل ديؤت نب ُهَطِقوَأ نأ ُتْقنْشََف لمي هاَنك ىلع اًدفار هاَرْضَح
 ىّنَح ٌروُن ِهْيَكْيَع نم ٌجّرْخَف ْيَلِإ ُرْظلَي ِهْيئْيَع َحَنْفَ اًكِجاَض ْمُسْبَتُف ِهِرْذَص ىَلَع يِدَي ٌتْعْضَوُف
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 ه6 2

 ْنِم َءاَّش اَمب ِدْيَلَع َلَبقَأَ َنَمْيَأْلا ييْذَن ُهُعْيَطْعَأَو ِهْبَكْيَع َنْئَب ُهُتلَيَفَف ُرُظْنأ اَنََو ِءاَمَّسلا ّلالج َلَخَد

 امك ُهُتْذَحأ مث ةوُخَأ ٍيِوَرَو يورك ثلا ُدْعَبُهَلاَح كلي ْتَاَكَو ىَبأَف ِرَسْيَأْلا ىلإ ُهيَلُوَحُم نبل

 ّيِرَر ىَّنَح َبِرَشَه نّبَل ْنِم ُهَّللا َءاَش اَمب َياَيْدَت ِهْيَلَع َلَبْمَأَ يِلَْخَر ىَلِإ هب ُتْنِج نأ الإ ٌوُه
 ا م
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 ام بلح لِئاَحل اهب اذِإَ كلَ انفراَش ىلإ اَهَجْوَز ينْعَت يِبِحاَص َماَقُف ّيِوَر ىَّنَح ُةوخأ َبِرَشَو

 ْدْسَأ ْدَك كارل يْنِإ هلل ناو ٌةَميِلَح اي يِبِحاَص لاَقَف ِةَلبَل ِرْيخِب اَنْنَو ائيِوُر ىّنَح ْتْيِرَشَو ب

 ”ةيرت هلل لي لك هاذ َنيِح ٍةَكَرَبْلاَو رْيْخْلا َنِم , ةَلِبَللا هب ائْثب اَم ْيَرَت ْملَأ ٌةَكَراَبُم
1 

 وا

ِ 

 مسا سو م -

ْ 

037 
 ث

 هم

 26 َدَي ني ُهْذَحَأَو يِناَنَأ ُتْبِكَر ْمُث لَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ئبللا م ُتْمْدَوَ ُةَميِلَح ْثَلاَق
 آغأ َالَو ٍدْعَس يتب َلِزاَتَم ائْمِدَك ْمُث اًهنِم َنوُبْجَعََي ْمُهَو يِعَم اوُناَك َنيِذّلا سائلا ٌباَرَد ْتَقَبَسَ

 بخت اب اًماَبِش هب اكشاي نيج ْيَلَع حور يمت ثنو اهني َبَدجَأ وللا ضْأ ْنِم اًضْأ
 نلقي ؛ امرك ْنِم ٌرِضاَحْلا َناَك ىّنَح ِعَْض يف اَمُدِجَي َالَو ِنَبَل ٍةَرْطَق ناَسْنِإ ُبِلْحَي امو ُبَرْشنَو

 شيت ام اج مهئاتغأ عوزمم ٍسْيَُذ يِبأ تلب ملحم يِعاز عرسي ثِنَح اوحرشا مه واع

 ِهْللا َلَوُس راي كلك لاك هلع هللا يضر سابا هُم ْنَعَو ءائبل اب يباتأ حوت نب و ٍ

 ةلهجضإب هل ريو زققلا يا دفتلا يف أ كِتْوُبُنِل د َراَمَأ ٌكِنيِد يف ٍلوُحّدلا ىَلِإ ي اَعَد

 يح ةئجد ةسأو ماكتلا يغ يبيت يفتي اخ كلم لإ لق لات ول تزشأ نع

 ٍشَْعْلا تحن ُدِْجْسَي

 ّنَأ ِعْبَس نا َرَكْذَو َدِلُو اَم ٍلِئاَوَأ يف َمْلُكَت َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُهَلَأ يِراَبْلا حنت يِفَو

 مملح ثلاك لاذ اهل هللا دو سابع نإ نو يتلا كيتي حتي ُهَدُهَم

 اًريِبَك ُرَبكَأ هللا ُلاَقَك َمّْلَكَت ْمَُلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٌلوُسَر ْتَمْطَن ام َلّوَأ اَهّنَأ ٌتْدِحُت

 ٍناَيْبُصلا ىلإ ُرظَْيق ٌجُرْخَي ناك ٌعَرَْرت املك ًاليِصَأَو ةَركُب هللا َناَحْبْسَو اريك هلل ُدْمَحْلاَ

 ُهَلْظت ٌةَماَمَع ْتأَر ٍةَعاَضْولا َنِم َمَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص يبنلا َتْحَأ َاَمِّشلا نأ ًاضِأ ُهْنَعَو
 بِي مَلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص َناَكَو ةَميِلَح َدْنِع ناك ٌماَيَأ ث َراَس َراَس اَذِإَو ْتَمَقَو َفََو اذ
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 ىلع هش صرخأ ئخنو هَأ ىلع وب انندق ةكلصف املك هيَ ثلا امل يل اباَبَش
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 َاَبَو هْيَلَع ىَشْحَن اّنِإ َظْلْغَي ىَّتَح رح اَنَدْنِع ِهيِيْعَرَت ول اَنْلُقَو ُهَنَأ ائْمّلَكَك هتكرَب ْنِم ىَرَن اَمِل ائيِف هنكُم
 م سعب نم

 ْنِم هيخَأ َعَم ِةَالَث ْوَأ نْيَرْهَشِب اَِمَدْقَم َدْعَبل هن هللاَوَف هب اتْعَجَرَف اكَعَم ُهْنَدَر ىّتَح ُلّرَن ْمَلَو ٌةْكَم

 هرم



 ٍنَالُجَر ٌهَءاَج دك ْيِشَرّقْلا يجأ َكاذ َلاَقَف ُدَتْشَي ُهوُحَأ َءاَج اَنتوُيُب فْلَح ال مُهُب يِفَل ٍةَعاَضَرلا
 ُهدِجتُف ُهٌَوْخَن ُدَقْشُن ُهوُبأَو اَنَأ ُتْجَرخَف ُةَمِيِلَح - ْتَلاَق ُهَتْظَب اّنَشَو ُهاَعْمْضَأَف ضيب ُباَّيِب امِهْيَلَع ,

 ضيب ُباَيث اَمِهْيَلَع ِنالْجَر يِنَءاَج َلاَق َكّنَأَش اَم يتب ْيأ ُه هَل َلاَقَف ُه وب ةقئكاذ ول اعقتنُ اما

 هوب َلاَقَ اَعَم ُهاتْعَجَرك َناَك امك هاد من احر اعيش ُهئب هم اًجرْحَتْسا م يبل انك يناعحشف

 .هّنَأ ىَلَع ٌةْكَم هب اْمِدَ + هائنييخاَف فرست ام هب َرَهْظَي نأ لَك هلهأ ىلإ هدرت ائب يِقِلطْلاَف بي تيس ذك ينل وُكي أ كيفَ ُتيِشَح ْدَقَل ٌةَميِلَح اَ

 تانشألاو تالثلا هبا ىفشت الق هيلع يسمح اهلل ذقق هب از ام ام ْتَلاَقَن
 ِهْيَلَع امُتيِشَحَأ ْتَلاَق ُهَرَبَح اهاَنْرَبْخَأ ىّنَح اْعَدَت ملك اًمُكََأَش يِناَكُدصاَف اَمُكَب َكاَذ ام ْتَلاََ

 يِفَو ءاَمُكْنَع ُهاَعَدُ نأ اذه ييْبأل ُنْئاَكَل ُهْنِإَو ٌليِبَس ِهْيَلَع ٍناَطْيّشلِل اَم ِهُللاَو الك َناَطْيّشلا
 ٍدْعَس يب يِف اًعْضْوَتْسُم ُتلُك َلاَق ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا َلوُسَر ّْنَأ سزأ ِنْب ٍداَدَش ٍثيِدَح

 قم قل يهرب نان ذإ اصلا زم يل باع ” ٍداَو ٍنْطَب يف ٍمْوَي تاذ انأ اَمَيَبك ركب نا

 ىلإ َنيِعِرْسُم اًباَرِ ُناَيْبصلا َقلَطلاَو يباَحْضأ نيب ني يِنوُدَحأَ الت ءىِلُم بهذ نم ٌتْسَط

 ىلإ يرذَص يرفع يب ام ىش م نيل انام | ضزألا ىَلَع ينَجشأك ممُدعأ ةمعف نحل
 جلكلا َكِلْذ اَهَلَسْع ْمُ ؛ يِبطَب ًءاَشخ أ جرخأ مك اَسَم َكِلْذِل ذجأ مل هيل رشلأ نأ يِتَئاَع ىَهَكُم

 .اَهَناَكَم اَهَداَعَأ ّْمُث اَهَلْسَع َمَعْن

 هبل رطل انأَو بلك جرخَأَو يِفوَج يف ُهَلَي لحد مل حنت ِهبِحاَصِل َلاَقَف يِناَنلا ٌماَق ّْمُث
 اذ امْيَش ُلَواَََي ُهْنَأَك ٌةَرسَيَو ٌهكْمَي ِهِدَيِب َلاَق مَ ؛ اهب مرق ةاكزس ةكضن ةثب حرخأ مل ةعدَصو
 ةمكحْلاو وبلا رون َكِلْذَو ارو التاق يك ب ب ْمَسْحُف ُهّنوُد ُرِظاّنلا ٌراَحَي ٍروُن ْنِم ودي يِف متاح

 ُهَدَي ُرَمَأَك حنت ِهبِحاَصِل ُتِلاَثلا لاق مل ارفع يبل يف مالا كي ةزب ثذججو هلكت ها م

 50 يدي لأ ْمُك ىَلاَعَت هللا ذب نشا َكِلْذ تلا يِتئاَع ىَهَتْنُم ىَلِإ يِرْذَص ٍقِرْفَم ّنْبب

 ل مث ايل اًضاَهْلِإ يِناَكَم ني
 خيب يئازف هنأ نم ةرشعب هلو لل

 ُهْلُ ”درو دق

 وف هم يَ ني ققامب

 يِنوُعَض ّمُث ْمُهَحْجَرَل اَهَلُك ِهِيْم أب ةومشلاو ولك ةوُعد لاق ْمهْْحَجَرَت ٍفلآب هل لاق م َ 0 2
 كب ُداَرُي اَم يِرْدَن ْوَل َكْنِإ عَ رث مل بي اي اولا ْم يع نب امَو يأ اوُلْبَقَو ْمِهِروُدُص ىأإ
 ركل ير ابيغإلا ْنْرَولا هرخآ ىلإ رشي هلل رق يف ِنْدَوْلاب ُداَرُمْلاَو . َكاَنْبَع ْتْوَتَل ٍرْيَْلا نب
 دش َمُقَو لَقَو «لْضَملا يف ناحل ٍناَحْجدلاب كاملا

 اج ع
 ع َدْنِع ىَّرْخُأ ٌةَرَم ٍفيِرْشلا ِهِرْدَص نش َمَق
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 ل
 ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هب ِءاَرْسِإلا َدْنِع ىَّرْخْأ ةَرَم ّو ِءاَّرَح ٍراَغ يِف يخَوْلاب ُهل | السلا ِهْيَلَع ليِرْبِح |

 هِرْدَص ْنَش يف َُمُكِحْلاَر َنيرْشِع نبا َرْمَو اً ْنّسلا ٍلِئالَّدلا يف مِيَعُن وُبَأ ىَورَو َمْلَسَ

 ّْنِس يف فِصَتَب َفِصْنَي ىتَح اًبضلا ٍتآلاَح ْنَع ُهرِهطَت هلم ةََعْلا جاَرختساَواَبِص لاح يف ٍبفيرلا

 : أو ِهيَلَع هللا ىَلَص ٍةَمصِْلا نب ٍلاَرْخألا لمْ ىَلَع ْأَشَن َكِلْذِلَ ةيلوُجْدلا ٍفاَضْوأب اًبّسصلا

 ذو ل ُهلِإَو احم مكي اكو مُلَسو هَل هللا ىَّلَص ونتمني َ وتلا مناخ ٌمِيُخ ْدَقَو ل
 كار اَهَل ِةَبُقْلاَك ٌتْيَب :ب َيِهَو ٍلاَجِحْلا ُةَدِحاَو ُةَلَجَحْلا ُيِوَوْنلا ٌلاَق . ٌيِراَخُبْلا ُهَرَكْذ ٍةَلَجَحْلا

 نَعَو ءاَهْضِيَب اَهُدِزَو ُفوُرْعَمْلا د دِئاَطلا ٍةَلَجَحْلاِ ُداَرُمْلا ٌمُهْضْعَب َلاَقَو ٌباَوّصلا ٌوُه اذه ىَرْعَ

 هل لأ ثم نيج ثيم ال مكس لع لل لهل لوشن أ هيد بل
 ُتَماَقَأَف ع ٍةَعِباَّتلا َراَد هب ْتَْلَرَتَف َنَمِي همي م هت ْمُهُروُرَت ٍةيِدَمْلاِب ٍراَجْنلا ِنْب ٌيِدَع يب ِهِلاَْخَأ

 ركل ىلإ رَطَتَو كِل ِهِماَقُم يِف تناك اًروُمَأ رُكْذَي مْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَد اًرْهَش ْمُهَدْنع

 دل نم مزق اكو رجلا نب يدع نت ري يف مولا ثلسخأت نأ يب , ْتْلَرَ انُه اَه َلاَقَو
 زاق هنو ألا ويل يبل وه لو : مَع ثفيشلا نب أ مآ ثلاق يَ | َنوُرْظَنَي َنوُفِلَتْخُي

 ا .

 , ثْيْوُت ِءاَو اننألاب ثناخ انلذ ةقم ىلإ أ هب ْتْعَجَر مث مهِمألَك ْنِم ُهْلُك َكِلْذ ُتِيْعَوَل هتَرجِه 2

 هللا ىَّلَص يبا ٌمأ َةئيآ ُتْدِهَش ْتَلاَ اَهّأ أ ْنَع مُهَر ِتنب هاَمْسأ ْنَع ٌيِرْمُدلا ىََرَد
 ٌنيِنِس ٌسْمْح ُهَل ْعَم عقب مال َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُدْمَحُمَو اهب تنام يِّلا اَهيْلِم يف َمْلَسَو لَ
 042 لت دج لقد كن نح لك ثلاق م رخج تام ثلاقق هوجو ىلإ ثرت هيأ ل

 جون ٌعَمْسُن انُكَف ْثَناَم ْمُث اًرْهِط ُتْذَلَرَو اًرْيَخ ُتْكَرَت ؟ ْدَكَو قاب يِرْكِذَو َةَنْبَم اَنَأَو ىَنْفَي ٍريبَك
 .اَهْيَلَع ّنجْلا

 ْنَع ِهِدَنَسِ ُيِناَرَبَطلا ىَوَر اَهَتْوَم َدْعَب َمُلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص هب ثَمآ ًةئيآ نأ َيِوُر ْذَقَو

 ام هب َماَقَأَك اًئيِزَح اًبيِتَك ٌنوُحَحْلا َلَرَن َمّلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يملا ّنَأ اَهَْئَع ُهَللا َيِضَر َةَقِئاَع

 ذك اد مث يب ثلمآك ينأ يل ىتخأَق لجو رع ير ُتْلأَس لاَ ارو ُرْسَم ّعَجَر مّن ُهَللا ءاَش
 ِْلْيَهَسلا ُهَدَرْوَأ هب اَنَمآ ىّتَح َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهْللا ىّلَص ِهْئَوَبَأ ُءاي | اًضنَأ َةَمِئاَع ثيِدَح ْنِم يِوُر

 ْلَرَت مَ ُهَّصِئاَصَحَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ُهُلِئاَضَم نإ وكلا يف ْيِْطرفلا َلاََ ءُبيِطَخْلاَو
 اَمُهُواَيْحِإ سْئَلَو َلاَق ُهَمَرْكأَو هب هللا ُهَلّصَن اّمِم اذه ُنوُكَيَف ِهِتاَمَم نيِح ىّلِإ | ُمِتاَعَتَتَو ىَلاَوعَت

 ربو َليِئاَرْسإ | يب ٍلبتَق + ءاّيحإ ِزيِزَعْلا باّئكْلا يف َدَرَو ْدَقَك اًعْرَش لَو ًالْقَع اًهتْمُم اَمُهناَميِإَو

 ُهّللا اً َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص اَنِيِبَن َكِلْذَكَو ىَئْمْلا ي يِبْحُي ُمُالَّسلا ِهْيْلَع ىَسيِع َناَكَو ِهِلتاَقِ
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 يف ٌةداَيِز ٌكِلذ ُنوُكَيَو اَمهِئاَيْحِإ َدْعَب اَمُهُناَميِإ ُمَتْمَي اَمُك اًذه َتْبَت ىَتْؤَمْلا َنِم َةَعاَمَج هْيَدَي ىَلَع

 . مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِتَليِضُفَو ِهِيَماَرَك

 اوثناك ْمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ٍدْمَحُم ءاَبآ عيمجج نإ | يِزاَرلا ٍنيدلا ٌرْخَك ماَمإلا َلاَمَ

 ٌنيرهاطلا الص ْنِم ُلقْنَأ َلَزَأ مل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ُهَ أوك َكِلُذ ىَلَع لدي امِمَو َنيِمِلْسُم

 ذعأ نوكأ ذأ بين 284 لسجن َنوُكِرْشُمْلا اَمْنِإ» : ىَلاَعَت لاق ْدَقُو ٍتاَرِهاطلا ماحس ىلإ
 ُتْيَس ُيِقْشَمّدلا نيذلا رصان ُنْب نيّدلا ٌسْمَش ظفاحسلا نسخ ْدَقَلَو اكرْشُم ِهِداَدْجَأ نم اكس 4000

 اًهنوؤّر هب ٌناَكَو لصق ىلع لضف َديزَم ىبنلا ُهْللااَبَح
 مار 9 7 ًّ 0 ل ع 0 َ 3

 افيطل الضف وهب ٍناَميإل هان اذكرو ةسسمأ ىّيخأف
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 اهل نوفي َلَسَو هيََع هللا ىَلَص ْناَكو ِنَأ تؤم دب ةئكِضاَحو كام م بأ أ ثنا ذك

 ٌليِقَو ٍةئَس ٍةئاِمَو ِرْشَع ْنَع َنيِِس ُكاَمَن ُهَلَو ُلِفاَك ٍبِلطُمْلا ُدْبَع ُهُدج َتاَمَو ؛يمأ َدَْب ينَأ ِتنَأ

 ُهاَضْوأ ْدَق بِلطُمْلا ُدْبَع َناَكَو فام ُدْبَع ُهُمْسَأَو ٍبِلاَط وُبأ ُهَلْفكَو ٌدَئَس نيعئزأو ةئام ْنَع

 . هللا ِدْيَع َقيِقَش ِهِيْوَكِل َكِلْل

 سيرف ثلاقق دوش يف ْمُهَو كم تطيق لاق ةطقزُش نب ٌَمَهأَج ْنَع َرِكاَسع ُنْبا َجرْخَأَو

 هن ؛ َمالُغ ُهَعَمَو ٍبِاَط وُبَأ ٌجَرََف يت يقْسَدْساَف ْملَهَف ٌلايِعْلا َبَدَجَأَو يِداَولا طسفأ ٍبِلاَط اَبأ اَ

 ماعلا ْدَآلَو ٍةَبْعَكلا ُهَرْهَط َقَصْلَأَك ٍبِلاَط وُب وب أ ُهْذَحَأف ُهَمِلْيْمأ ُهَلْرَحَو ٌةَباَحَس اَهْنَع ْتْلَجَت ٌسْمَش

 ُهَل َوَجُفْلاَو ٌقَدْوَدْغاَو َقَدْعَأَو ات اََو انه اه ْنِم ٌباَسَسلا لَ هرم ءاَمَسلا يف اَمَ حيض

 بلاط وُيَأ ُلوُقَي كِل يِفَو يِداَبْلاَو يِدانلا بَصْخَأَو يِداَوْلا

 ٍلبارألِلَُمْسِع ىَماَعَيْلا لام ٍدهْجبَوِب ٌماَمَعْلا ىْفْسَقْسُي ضمنا
 نم ئيكاسملا ليازألاو بطلا نب ْمُهْعَْمَي ٍلِماَرَألِل ُةَمْصِعَو أَجلَملا رشكلاب ُلاَمُعلاَو

 رش َرْشَع لب َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَو ََْب امَلَو نتخأ أ ِاَسْللاب ُلاَمْعيْساَو ٍءاَسْنَو ٍلاَجر

 سيجزج ُهَمْساَو ٌبِهارلا اًريحب , ةآرق ىَرْضُب ّعَلَب ىتَح مأْشلا ىلإ بِلاَط ي يبأ ِدْمَع ّعُم َجَرْخ ٌةَكَس

 اَمَو ُهَّل ٌليِقَك َنيِمَلاَعْلِل ٌةَمْحَو ُهَلل ألا ُهْنََْي اًذه َنيِملاَْا ُدْيَس اذه ِِديِب ٌذِجآ َوُهَو َلاَقَف ِهيَفِصب ُهَكَرَع

 لَو اًدِجاَس ْوح ألإ ٌرِجَح لَو ٌرتَش َقْبَي مَ َِبْقَعْلا نم هب هب ْمُككَرْشَأ نيج ْمُكْنِإ َلاَقَف َكِلْذِب َكُمْلِع

 ُهدجَن اَنِإَو ةَحاُفتلا َلْثِم ِهِفَيَك ٍفوُرْضُع ْنِم ٌلْفْسَأ يف : ويلا ماحب هفرغأ يلإَ تل الإ نادي
 ل

 هلق َنوُدِصُْمَي موُرلا ْنِم م ٌةَعْبَس َلَبْقَأَو ٍدوِهُيْلا نم هيَلَع اكو هاي ' ْنَأ ٍبِلاَط اَبأ َلَأَسَو انبْتُك يِف
 نم يم
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 له يِف ٌجِراَخ يِبْنلا اَذَه ْنِ اولا ْمُكَب ءاجج اَم َلاَقَق اًريحَب م مابفتسا ٌمالْسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع

 يب م يقي نأ لل 3 2 :أ ميك َلاَقَك سائأب اً | ٌتِعُب الإ ! ٌقيِرَط َقنَي ملك ِرْهّشلا
 . ٍبِلاَط وأ ُهدَرَو ُهَعَم اوُماَقَأَف ُهوُعَياَبَف َلاَق آل اوُلاَق ُهْدَر سائلا ّنِم دَحَأ

 امو اوم نم بلا يف هيَعَْوَص يف َوهَ هَ اربح نأ ميت وب يقل ىددَ

 نهج املا ىلإ رت هلم اير رمش لطب ولآ لح < اوُلبْمَ مك مولا ني ْنِم ُهَلِظُت ُءاَضِيَب
 لَطَتس لظقشا ىْبَح َمْلَسَو هْيََع هللا ىَلص هللا ٍلوُسَر ىَلَع ٍةَرْشلا ُناَصْعَأ ث مُهَت دصَمَتَ ةرجفلا تنك

 لي هتَئْبهَو ِهِمْوَل ْنِم ِهِلاَح ْنِم َءاّيْشَأ ْنَع ُهْلَأْسَي َلَعَجَو ُهئَضَتْخاَ اق اًريِحَب ّنَأَو اًهَتْحَت
 متاح ىَأرَو ِهيَقِس ْنِم اًريجُب دن اَم َكِلذ فَ مل و ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ُهُرِبْخُيَو
 .ُهَدْنِع يتلا ِهِيَفِص ْنِم ِدِعِضْوَم ىَلَع ِهِنَِبَك َنْبَب ِةوّبل

 يللا َبِحَض هلع ُهَللا َيِِضَر َقيدَصلا ٍركَب ان نأ اَمُهَع هللا َيِضَر ٍسابَع نبا عَ

 نس َنيِرْشِع نبأ م سو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْيِبكلاَو ٌةَرْشَع يناَمَث ُنْ َرُهَو َمْلَسَو هْبلَع هللا ىَلَص
 ىَلِإ ِرْكَب وُبأ ىضمَو اَهلِظ يف دعت ٌةْذِس هيف ًالزئ ًالزت ىثح اجي يف أهلا َنوُيرُي ْمُهَد
 ُنْب ُدُمَسُم َلاَق ٍةَرَجّشلا ٌلِظ يِف يِذَّلا ُلجٌرلا نم ُه هل َلاَقَك ِءْيَش ْنَع ُهَلَأْسَي اًريِحَب هل ُلاَقُي ٍبِهاَر

 ُدْمَحُم الإ ىَسيِع َدمَب اهّلظ تخت طعس ا اَم ّيِبَن ِهَللاَو اذه َلاَق ٍبِلطُمْلا ٍدْبَع نْب هللا ِدْبَع

 ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص بلا تعب ب اًمَلُك ُقيَدْصلا ٍركَب يبأ بلك يف مُكَوَو َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص

 . هَعْبْتا

 يف ٍدَسأ ِنْب ٍدِليَوُح ِةكْب ٌةَجيِدَح ُمالُع ُةَرَسِنَم ُهَعَمَو اًضِنأ َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص َجَرَخ مَ

 ْنِم ْتَيِقَب هبل َهَرْشَع َعَبْرَأِل ٌدئَس ُنوُرْشِعَو ٌسْمَح كاد ْذإ ُهَلَو ىَرْضُي ٌقوُس َمَلَب ىّتَح اَهَّل ِةَراَجِت
 دب رجلا وياه لل تخت ل ام ُبِهاَولا ٌروُطْسَن َلاَقُف ٍةَرَجَش ّلِظ تحن لزق ةمخجحلا ي

 كم ىلإ اوُعَج د اًمْلَو سلا نم لِي نيكل ِةَرِجاَهْلا يف ىَرَي ُةَرَسْم َناَكَو يبن ألإ ىَسبِ
 ىَلَع وْهَو ََّلَسَو هَل هللا ىَلَص هللا َلوْسَر تأ اَهَ ِةيْلِع يِف هب ٌةَجيِدْحَو ةزيهطلا ٍتْنَو يِ

 َنيِرْشِعَو ٍةَسْمَحَو ِنْيَرْهَشب َكِلْذ َدْعَبَمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص اَهَجْوَرَتَو ِهْيَلَع ٍنَِظُي ٍناَكلَمَو ِهريِعَب
 كلاكز ةراطلا هاا يف ىغذت اكو كول ليَ ةئَس ورع ىدخإ لَ زب

 م
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 نب ُنبِتَع اَهَجوَرَن ْمُث ٍناَرَكْذ اَمُهَو َةَّلاَهَو اًدئِه ُهَل ْتَدَلَوُف ٌيِمِيِمّنلا َةَراَرُز نْب * َةَلاَ يبأ ٌتحَت
 رْمُعْلا ّنِم عع لل ل يبل اج ني اهل لك انج ل ثقلت يموت لع 2 مكمل 2 ِ؟ سام م سوا سو مر ثعس لوا علا و

 د ل ومس مسلس # 70
 سسصخعبو ةلس لوعبر
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 َّلَخَد ىَّنَح اح ُةَرْخَح ْمُهْلِم ُهَعَم َجَرْخُل هِماَمْعَأَل َكِلْذ رَكَذَك ِهْبَلَع اًهَسْفَن ْتَضَرَع ثلاككو
 ُماَسَّؤُرَو بلاط وُبأ َرِضَحَو ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع اَهَجّوَرَتَق ه هيَلإ اَهَبَطْخَن ٍلَسْأ نْب ٍدِلْيَوُح ىَلَع

 ٌليِعاَمْس | عَْرَو َميِهاَإ ةيْرُذ نم اتَلَعَج يلا هلل ُدمَحلا َلاَمَك ٍبِلاَط بأ َبطَخَن َرَضُم

 لماع نس

 اًبوُجُحم اَنِيَب انَل ٌلَعْجَو ِهِمَرَح َساٌوُسَو ِهِتْيَب ةئّضَح اَنَلَعَجَو ٌرَضُم ٍرصْنُعَو َُلَعَم ٍءيِضْمِضَر

 ُنَرَوُي ال ماا دب نإ هلك اذه ينيأ نب غ3 سائلا ىَلَع ماَكُحْلا انَلعَجَو ائمآ اًمّرَحَر

 دق ْنَم ُدِّمَحُمَو ٌلِئاَح ٌرْمَأَو ٌلِئاَز ُلِظ َلاَمْلا نِإَف لت ؛ ٍلاَمْلا يِف َناَك ْنِإَف هب َحَجَر أل | ٍلُجَرب

 يِلاَم ِْم ُهَلِجاَعَو ُهَلِجآ ام ٍقاَدَصلا ْنِم اَهَل َلَذَبَوٍدْيوُح كلب ةجيِدَح َبطَح دَقَو هب هَتباَرَق ْمُتْفَرَع
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 - كطلغلا ذك

 00 ا ا انفع سو كاع للا ىلص ب لَ

 اجبِحْلا َنوُنِمْسَيَو ْمِهِقئاَرَع ىَلَع ْمُهَرَُ َنوُعْضَي اوُناَكَو ةَراَجحْلا ْمُهَعَم لقي ْمّْلَسَو ِهْيَلَع

 نأ كل ات كلر يو ف نم طن عن لف لح يأ لما
 ينَباَصَأ اَم يِبَباَصَأ اَم َلاَقَق ٌكِسْأَر ىَلَع َكَراَرِإ ْلَعجْلا يأ نب ُساّبعْلا يأ ٍبِلاَط وُبَأ هَل َلاَث
 ٌةَمَحَر ىَلاَعت هللا ُهكْعَ ُدكَس َنيِعبْرَأ ََلَسَو اا ا و َْلَب اَمَلَو ءيرَّتلا َنِم الإ

 ْنِم ُتّلَح ةَرْشَع َعْبَسِل ِنْيتْنإلا ّمْوَي َكِلُذ َناَكَو َنيِعَمْجَأ ِنْيلَْملا ِةَئاَك ىَلِإ ًالوُسَرَر َنيِمَلاَعِْ
 .ٍناَضَمَر

 م
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 ام ُلْوَأ اَهْنَع ىَلاَعَت ُهْللا َيِضْر َنيِيِمْؤُمْلا ّمأ أ ٌةَمِئاَع تيِدَح ٍريُتلا يف ُيِراْخْبل ىَوَر

 ىَرَي أل ناَكَف ٍموْنلا يِ ٌةَقِداَّصلا اَيْؤُرلا ٍيَحَولا َنِم مَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص وللا ُلوُسَر هب يي

 دَدَعْلا ِتاَوَذ َيِليْلا ُدْبعُلا َرْهَو هيف ٌتْكَسَتَيَك ءاَرِح يِتأَي َناَكَو بطلا ين للم ماج ذل | اَيْؤُر

 اج اج ٍراَم يف َرُهَو حلا هاك ىلح اقيم ُهئرَك اجب ' جرت مث كب لِل ُدْوَرَتَبَو

 َلاَقَف ِنْلَسْرأ ذيل م ل لح يلق ينخأت هدر كَم أرفا لاقت هيف ُثْلَمل

 ا ثق رفا اق أ مك َدهجْلا يني ْعَلَب ىَنَح ةيزكلا يِبذَحأَك ,ىراقب انآ ام تلف أرثا

 كبَر مشا أ َرْقإ# :لاقك يباسرأ ' دهيلا يثب عَ ىنَح ةقاكلا ينطق ينَدَحأَك ءىراقب انأ

 ىفخ اواو جرت اهب عجرك «ملغي مل ان ل وق ىلإ ْمْلَب ىَّح ١ : قلعلا] 4 َقَلَخ يِذَّلا

 يِ اَم ٌةَجيِدَح اَي َلاَقَك ٌعْوَرلا ُهْنَع ّبَهَذ ىّتَح ُهوُلُمَرَف يِنوُلُمَر يِنوُلُمَر َلاَقَك َةَجِيِدَح ىَلَع َلَخَد
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 ادَبأ ُهَللا ٌكيِزْحُي ل ِهُللاَرف ْرِشْنَأ الك ُهَ 5 لاك يفت ىَلَع يش ذك لاو ربا اهرب
 ُقَحْلا ٍبِئاَوْن ىَلَع ُنِبِعُتَو ٌفْيَصلا يِرْقت و لكلا لِمْحَتَو تيِدَحْلا قَد ٌدْضَتَو ْمِحّرلا ٌلِصَتَل َكْنِإ

 ُنْبا َوُهَو ّْيَصُق ِنْب ىرعلا ِدْبَع ِنْب ٍدَسأ ٍنْب ٍلقؤَت َنِب ةَقَرَو هب ثْنأ ىنَح ُهَيِدَح هب ثقلَطلا م

 ُبْيُكَيَف نيتغلا تاثكلا ع كاك ةئلاجلا يف رعت أرنا اكو اه يخأ ٌةَحيِدَح مَع

 يأ ٌةَجِب هَل ْتَلاَقُف ّيِمَع ْذَق اًريِبَك اًحْيَش َناَكَو َبْقْكَي ْنَأ ُهَللا َءاَش اَم ليجنإلا نم يب ةّيِبرَعْلا

 ّْ . ٌكِيِخَأ نبا ّنِم ْعَمْسا مَع ّنْبا

 هَل َلاَمَك ىأَر ام َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا هرب اق ىَرت اًذاَم يأ َنْا اَيُةرَو هل لاق

 ا - اّيَح ُنوُكَأ يبني اعد اهيف يتبل اي ىسوُم ىَلَع لن يِذّلا ُسوُماَنلا اه ُهَمَرَ

 جو بأي مل مق ةكدو لاق مه يجرم أ لَو لع هللا ىَلص ألا لوس َر َلاَقْف َكُمْوَق

 .اًررْزَوُم اًرْضَن َكِْرُصْلَأ َكُمْوَي يبْكِرْدُي ْنِإَو يِدوُع الإ هب تن امي طق

 مَلَسَوِهْيلع هللا ىْلَص يلا نِرَح ىّتح فك يخول َْكَو يفوت ذأ هدو بشي مل مل
 لبج ٍةَوْرِذِب ىئؤأ املك ٍلاَبجْلا ٍتِماَوَش ِسوُؤُر ْنِم ىدَرَتَي ْيَك اًراَرِم ُهْنِم اَذَغ اًنْرح انْغْلَب اًميِف
 هشاجب كِل نيم فخ لل لوس َكْنِإ ُدْمَحُم اَي َلاَثُك ٌليِرْبِح ُهَ ىَذَبَت ُهِْم ُهَسْفَل َيِقْلُي كِل

 هل ىّدبت ٍلبَج ٍةَدرِلب ىزأ اذ َكِلُذ ٍلئِل اًدغ يلا ُةَرْيُق ِهْيَلَع ٌتَلاَط اذإف جيف ةسْفَت وتو

 هدداَرَب فجرت ُهُلْوَكَو بلا أرفأ الك نأ يّنِإ ْيَأ ِءىراَتب انأ ام ُهَلْو َكِلْذ َلْئم ُهَل آ َلاَقَق ٌليِرْبِج

 ُريِمَصلا ًاعّذَج اًهيِف يتبل َةََرَو ُلْوَقَر بما يلا نيب يت ُةَمْحْللا َيِهَو ٍةَرِداَب عمج يه

 .اًهِتَرِصُن يف َعِلاَبَأ ىَّح اَهِروُهْظ َدلِع اًباَش ٌتْنُك تيل يأ ةويلِل

 ُهَدَتِباَو ُهَتَماَرَك ُهَللا َداَرَأ َنيِح َمّلَسَو ِْئَلَع ُهّللا ىّلَص هللا َلوُسَر ّنَأ ْيِقَهِيَبلا َجَرْخَأَو

 هللا ىَلَص هللا َلوُسَر ْتِتَيف هله ْعِهَسَو هيََع َمْلَس ألإ ٍرحَش لَو رسب َرْمَي أل ناك وبلا

 َّيِهَو ٍةَراَجِحْلا ّنِم ُهَلْوَح امو رشا الإ ىَري الق هِلاَمِش ِنَعَو همي ْنَعَوُهَقلَ َمْلَسَو لَ
 هلع هللا ىَلَص هلا َلوُسَو نأ راج ْنَعَ للا َلوُسَر اي َكْيْلَع ُملّسلا ِةَوُبنلا ِةيِجَقِب هويت

 ا ينحت نع تزال تيوولل للعبه يراوح ُتْيْضَق املك اًْهَش ءاّرجب ترا لاَ م

 كيش تير يسأر تنكر ايش وأ ملف يِفلَح ترو اي أ مل يِلاَمِش ْنَع ُتَِطَ اعيش َر
 هيأ نط ثلا اقلب ان نعام ينرزلت ينوزلا كلل ةجريح 4 ُثْيَنأَف ُهَل ا

 ُيِراَخْبلا ُهاَوُر ٌهالّصلا سَرْفُت ْنَأ َلْبَق َكِلْذَر بألا ١[ :رثدملا] «رّبَكَف َكْئَرَو رِزلاف ْمُق ُرْثْدُمل هُدَُدُمْلا

 . ٌمِلْسُمَو

 1و



 مَيْرَم نبا ٌحيِسَمْلا هب َرْشَب ّدَب يِذّلا َكْنَأ ْدَهْشَأ انأف ز زِهنأ هَل لاق َةَفَرَو نأ مِيَعُن وبَأ ىَوَرَ

 ٌليربج نأ ِِريِسْفَت يف ٍلِداَع نبا ركذ ْدَقَو «ُلَسْرُم يبن َكْنَأَو ىَسوُم سوُمأت لثب ىَلَع َكْنَأَ
 مد ىلع َلزتو ٍةرَم لأ َنيِرشِعَو ةَعَبْزأ َمْلَسَو ِهََِع هللا ىّْلَص يلا ىلع لَن ٌمالّسلا يَ

 ِنْيَتنْلا ميِهاَرْبِإ ىَلَعَو ُهْرَم َنيِسمُح حوُن ىَلَعَو ٍِتاْرَم َعَبْرَأ ٌسيِرْذِإ ىَلَعَو ٌةّرَم ٌةَرْشَع ْيَئَئْلا
 ٌالّصلا ُمهْيَلَعَو انين ىَلَع ٍتاَوَم َرْشَع َدْشَع ىَسيِع ىَلَعَو رم ِةَئامَعَبْزَأ ىَسوُم ىَلَعَو ٌةْرَم َنيِعَبْرَأَر

 ٍةَحِئاَر ٍبّيِطَأَو ٍةَروُص ٍنَسْحَأ يف مل و َِِلَع هللا لص ُهَل ا ىذبَت لير نأ يَ دن

 لإ عفا ينإلاو لا ىلإ يشن كل أ َلوُقَيَو َمالَسلا َكُئرْقُي هللا َن
 مالَسلا هيلع ٌليربج اَهِْ أَضْوَتك ام ُنْيَع ثبت ٌضْرَألا هِلْجِرب برص ْمُث هللا الإ 5 0

 5 ث ٌةالَّصلاَو َءوُضُوْلا ُهَمّلَعُك ُهَعَم َىّلَصُي نأ ُهَرَم :و يَّلَصُي ٌليرْبج َماَكَو أَضَوكي نأ هرم
 لإ رمش لَو ردم لَو رجس ُمْمَي أل َملَسَو هيلع هللا ىْلَص للا َلوُسَر ْمججََو ِءاَمْسلا ىلإ

 وي اهيَك نه هرب أك اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَسيِدحَ ىَنَأ ىبَح هللا ٌلوُسَر اَي َكِيَلَع ٌمالَسلا َلوُني

 ْمُث ِنْيََعْكَر اًهِضْرَن َلْوَأ َكِلُذ َناَكَ ُليِرْبِج هب ىّلَص اَمَك اًهِب ىَّلَصَو ْتأْضَوَُف اَهَرمأ مث حفلا

 .رضخلا يِف ذ اَهْمَنَأَو ٌكِلْذَك ٍرْثَسلا يف اَمّرَ ّةَأ ىَلاَعَت هللا نإ

 ُنِْقك ُةََس َنيِعَبْأ ُنْبا َوْمَو ُهْلا َملَسَو هيلع هللا ىّنَص ِهِيَلَع ثكِْنَأ ُيِْعَّسلا ٍماَمإلا ِنَعَر
 املك ِِناَسِل ىَلَع ُنآْرُمْلا ِهْبَلَع لني ْمَلَو ءْيْشلاَو ةَمِلَكلا ُهُملعُي َناَكَف ننس َتألَت ُليِفاَرْسإ هيرب

 ْيِقََْلا ُهاَوَر ةَكَس ٌنيِرْشِع ِهِناَسِل ىَلَع ُنآْرَقْلا ِهْيَلَع َلْرََ ليربج هوبي َنِرُد نبيِس ثلث ْثْضَم
 ىَلَع ةَمُدَقَتُم ْتَناَك َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ُهَتْوبُن نأ ُهَئاَس اَم ِةَلْمج ْنِم يأ َنّيَبَت دَقَف ءُهُرْيَغَر
 ِةَراَشِبْلاو ِةَراَذُعلاب ُهُلاَسْرإ رْثَدُمْلا ٍةَروُس ٍلوُرن يِفَو ُهنْوبُ أفا ٍةَروُس ٍلوُرُن يِف ٌناَكَف هِتَلاَسِ
 ِءاَسْنلا ُةَقِيَدِص َقَْدَصَو هللاب ْنَمآ ْنَم م َلْوَأ َناَكَر ءِلّوَألا ِنَع ُرْخَأَتُم اًعطَم اًذِهَو عيِرْشتلاَو

 ىَلَع ٌتيِشْح م أَسَوِهْيَلَع هللا ىّلَص اَهَّل َلاَث ِةيقيَدَصلا ِاَبْعأب ْتَماَقَت اهْنَع هللا َيِضَر ُةَجِيِدَح
 قالخألاَو ٍتاَفْصلا َنِم هيف امي تلدتسا مث ادب هللا َكيِزخُي أل هَاَْ رِهبَأ هل ثلاَقَف ينل
 يللا ري بأ اهقفب مآ يلد لأ اك ءاَدَبأ ىَرْخُي ال َكِلَذَك َناَك ْنَم نأ ىَلَع مَيْشلاَر

 ْدْشَع ُهّْنِسَو ُهَهجَو هَل | َمْرَك ٍبِلاَط يِبَأ ُنْب ْنِلَع َنَمآ ٌئِبَص َلّوَأَو ءوللا يف ُهَرْاَف هلع ُهَّللا َيِضَر
 لِ

 .٠ ٠
 رييس ٠١

 وهم تا

 8 ا مام

 َناَفَع ْنْب ُناَمْئَع ُمْلْسَأ ُ لدا ديِبَعْلا ْنِمَو ٌةَئراَح نب دير از يِلاَوَمْلا نم ّنَمآ َُنَم َلّوَأَو



 ٍءاَعُدب هللا ٍدْيَبُع نب ُةَحْلَطَو ٍصاقَو يبأ ُنْب ُدْعَسَو ٍفْوَع ُنْب نمر ُدْبَعَو ماَوَعلا نب ُرِيرلاَ
 اوُبَلَْأت هَل اوُياَجقْسا َنيِح َمّلَسَو هِيََع هللا ىَلَص وَلا ٍلوُس ز ىلإ مهب اجبت تيدا ركب يِبأ
 مقزألاَو شن وعي دفَب ةَمَلَس وُبَو حاجا نإ | هللا ديب قب ُرياَع هديب وبأ ملشأ م اوُلَصَ

 ُنْب ٌةَدْئَبُعَو هللا ُدْبَعَو ُةَماَدُق ُهاَوْحَأَو يِيمُجْلا ٍنوُمظَم نب كاَمهْحَو يِموُرْخَملا مكزألا يِبأ

 َدْعَب ُتَمْلْسُأ ٍةأَرْما ُلْوَأَو ءٍباطَخْلا ُتْنب َُ ؛ ُةَمِطاَق ُهُنَرماَ ليز ُّنْب ُديِعَس 1 يللا نإ ثياخل
 َنِمًالاَسْزَأ مالشإلا يِف ُسالا َلَخََو ركب يبأ تب ٌُتْنب , ُهاَمْسَأَو ٍساّئَعْلا عوز لضفلا أ هب

 اتا لاجل

 هب ةجاَوُي يأ هب هاج امي مَلْضَي نأ مس لع هللا ىَلَص لوُسَ رم ىَلاَعَت هللا َّنِإ ْمُ
 «ُرَمْؤُت اًمب ٌعَدِضاَنط ْتْلَزْن ىّن رع يخدم ماس كحال ىلع ئيا از انك ةيرشتل

 ُهَدَمْلا َيِهَو ٍةوُبْنلا ّنِم ء نيس ِثآلَث َدْمَب َكِلذ َناَكَر اونا ُهباَحْضَأَو ره َرهتَل 8 :رجحلا]

 ىَداَن هِراَهظِإب ىَلاَعَت ُهّللا ُهَرمأ نأ ىَلِإ اًهيِف ُهَرْمأ هْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ىّنْخَأ يتلا
 مهما رد ىثح ِْيلَع اوُُري ْمَلَو ُةُمْوق عبي مَلو ىلاََت للا مَ رم اَمَك هب َعَدَصَو مآلشإلاب ُهَمْو

 وب ُْمَعهْيَلَع بِدَحَو مالشإلاب ْمُهِم هللا ْعَصَع ْنَم الإ ِهِيرادَعَو هفالج ىَلع اوُعَمْأَ اََباَعَ

 ةَواَدَعلا ٍضْعَبِل ْمُهُضْعَب ٌرْهْظَأَو ُمْوَقْلا َبْراَ اَضَنَو رمل ُدَْشأك وُ َماَقَو ْمُْنِم ُةمئمَو ٍبِلاَط

 هَلوُسَر ىَلاَعَت ُهَللا َمَتَمَو ْمِهِنيِد نع ْمُهَنوُنتْفَيَو مهَتوبذَعُي مهل مش ْنَم ىَلَع ُشيَرُ رات
 مْلَسَو هلع هللا ىَلَص َناَكَو ءٍسَهَل يبأ َريَغ ٍبِلطملاَو مِشاَه يِييَو ٍبِلاَط يب أ ِهْمَعِ مَع ملم

 هب اوُكِرْشُن الو وقت ذأ عكر لا لإ ملا هيأ لوك ولام يف يسلا ىلع وَ

 . مكِئاَبأ َنيِد اوُكرتت نأ ْمُكرُمأَي : اذه ٌّن | سائلا اَهّيأ اي ُلوُقَي َُءاَرَو ٍبَهَل وُبَأَو انْيَش جس

 ِرْمَّشلاِب ُهْوَمَرَو ُشْيَرف ُهْنْذآَو ٌكِلُذ ىَلَع ُهُمْوَق ُهَعِبَتَو رْحّسلاِب ِةَريِغُمْلا ُنْب ُديِلَوْلا ُاَمْرَ
 للا ىلس هبت ىلع ملا لجو همأو ىلع تارا رغشب الك نم لبو نوجا

 ىّتَح ِةَبْعَكْلا َدْنِع ٌدِجاَس َوُهَو ٍةَفيِرَّشلا ِهيَبَ قر ىَلَع طْيَعُم ىب أ نب ُةَبُْع َءيِطَوَو « َمْلَسَو ِهْبَلَع

 طَنَس ىّنَح ُهَتّيَحِلَو 2000 ل ا

 ْنَأ ّدْعَب ٍطْيَعُم يب نب ةثش لع مق للا ير لوفي أ الجد تولت رب أ لاق رش
 .اًديِدَش اق ُهَقَتَحَو ِهِقْلُع يف ُهبْوَل فلق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر بكئمب َّدَحَ

 يِف شْيَرُق ْنِم ٌعْمَجَو ٍةَبْعَكلا َدْنِع مَْصُي َمْلَسو ِهََْع هللا ىَلَص ناك يِراَكملا ةاَدِر يفو

 ُدَمْعَيُك ِنآلُف لآ روُدَج ىَِإ موُعَي ْمُكيَأ يئارملا اًدهل ىلإ نوطنت لآ هم ُلِئاَف َلاَق ْذِإ ْمِهِسِلاَجَم
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 0 اهِئْرَك ىَلِإ

 اًدِجاَس َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْيِبئلا َتَبَن َّيِبْنَو ِهْيَفِتك َنْيَب ُهَعَضَو ُمالسِلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َدَجَس اًمَلَق

 ةَيِرْيَرُج َيِهَو ٌةَمِطاَف ىَلِإ | قيلت قلطلاك كلا نب ضخب ىلع هشنت لام ىلخ اركب

 :يئك عييلغ ثبت الخ ةقلأ ىلح اًنجاَس ملَسَو لع هللا لس يلا تيقو وعشت هنن ثلَبنَأَف

 لك ىلع عا شب فيلع ملا لك ةالضلاملَسَو لَ للا ىلص هللا لوس ىق ان

 ٍفَلَخ ِنْب َةيَمأَو هب بع ِنْبٍديلَوْلاَو ةَعبَر نب ُةَِشَو ةَعيبَر ِنْب َةَبْثُعَو ماَقِح ٍنْب ورفع َكِيلَع مُهللا
 ل

 موي اق ىغز مل ْدَقَل ِهّللاَوْف ٍدوُعْسَم ُنْب هللا ُدْبَع لاق ٍديِلَوْلا نْب نب َراَمْعَو ٍطْيَعُم يبأ نب : ٌةَبْقُعَو

 وس ُباَححْضأ أت لس لع لا ل ولا و دل مك رذَب بيلق بيلقلا ىلإ وبس مك رذ

 َلِتُق اَمْنِإَو ٍردَب يف ْعّرْضُي ْمَل ٍطْيَعُم ّنْب ٌةَبْقَع َبفُع نأل ْمِهِرتْكَأ ىَلَع ٌلوُمَخَم خم َرُهَو َةَنْعَل ٍبيِلَقْلا

 ٍليِلَوْلا نب ٌةَراَمْعَو بيِلَقْلا يِف 0 نب ُةّيَمَأَو ٌةَلَحِرَم رب ْنَع اوُلَحَر ْنَأ َلْعَب اًوْيَص

 .ٍةَشْبَحْلا ضْرَأ يف َكَلَم

 عك ثم ةلس ةميِكَ ُهَدَشَأَو شن شيَرُق يف ىّنف ْرَمَأ َناَكَو ٍبِلَطُمْلا ٍدْبَع ُنْب ةْرْمَح ْمَلْسَأ مث

 هللا ىَّلَص ٌيِبْئلِل شب رق َْلاَقَو «ًاليِلَق لْدْيَرُق ُهْنَع نع كك عاشو هلا ىلض ولا ةوش

 الع كلكم الم ديف تلك نإ كيل دوست نختف ائيف فّرخلا بل تنك نإ ّمُلَسَو هْيَلَع

 ىّنَح كَل بطلا ٍبّلَط يي اَنلاَوُم ؛أ اَْلْذَب َكْيَلَع َبّلَغ ذك اًيْئِج ْيأ ايَِر َكيِتأَي يللا اًده اح ْنَِ

 يَِمَب هللا ْنِكََو َنوُلوُقت اَم يب ام ٌمالَساَ ؛الّصلا يلع مه لاك كيف ردع وأ هلم ٍ

 ُتْحَصْنَو يّبَد ِتلاَسِر ْمُكَْفَْب اًريِذنَو اًريشَ ! َنوُكَأ ْنَأ يِئَرَمَأَو اًباتِك ٌىَلَع َكَرْنأَو ًالوُسَر

 رمل زيضأ ْئَلَع هوُدرت إو ةَرجألاَو اَينُدلا يف ْمُكشَح َوْهك هب وا عك

 . مكب ينتت هللا ْمُكحَي ىّتَح
 مَع ُهْنَع ْمُمآلَأَسَف ِدوُهَمْلا ٍراَبْحَأ ىلإ | امك ٍطِبَعُم يبأ َنْب َةَبْقُعَو ٍثِراَحْ أ َنْب ّرضُنلا ّنِإ من

 ْمَل ْنِإَو ُلَسْرُم بن َرُهَف نهب ْمُكَرَبْخَأ نإ نال ْنَع هوُلَس اَمُهَل اوُلاَك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّْلَص

 َرُه اَم حولا ِنَعَو ٍفاَّوُط ٍلُجَر ْنَعَو لوألا ِرْهّدلا يف اوُبَمَك ِةَيِف ْنَع ُهوُلَس ُلْرَقتم َرْهَف بِجُي
 رّذ َّرُمَو ٍفاَّرُطلا ٍلُجُرلا ٌركِذَو ٍفْهَكْلا ٌباََحْصَأ ْمُهَو اوُبَهَْذ َنيِذْلا ِّيِْفْلا َرْكْذ ىّلاَعَت ُهَللا َكَرْنأ

 [80 :اءرسإلا] «يّبَر ٍرْمَأ ْنِم ُحِورلا ٍلُق جورلا ِنَع َكنوُلَأْسَيَول حورلا يف َلاَقَو ِنْيَئْرّفْلا
 ىَلع َمَْسَو يلع هللا ىَلَص هيث خلي مَ ىلاعت هللا نأ ىَلَع لال يلا يف سل ْمُهْضْنَب لاو

 وح ٍةَعاّسلا مْلِع يف اوُلاَق ْدَكَ ْمُهَعِلَطُي نأ هَ رمي ْمَلَو ُهَعْلْطَأ َنوُكَي نأ ُلِمَتْحَي لب حورلا ٍةَقيِقَح

 . مَلعَأ ىَلاَعَت ُهللاَق اذه



 ْمُهئوُذؤيَو ْمُهّنوُبْذَعُي نَمآ نم ىَلَع ٍشْئرُ ُاَثُك لَم أ ُناَميإلا َرَهَظَو َنوُمِلْسُملا ُرثك اَمَلَو
 بعت يِهَوِرِساَي نب رام أ ةئنسب له وب هللا ُددَعْرَم هنأ فخ مونيد نع ْمُدَُيِل
 ُهاَرَتْشا ُبَّذَعُي ٍديِبعْلا ّنِم ٍدَحَأِب َرَم اَذإ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ُقيدّصلا َناَكَو هاَهّلَتَُف ٍةَبْرَح رحب اهئَط
 السلا ٌرَهْظَأ ْنَم + لو قاع هلع هلا يَ رد يِبأ ْنَعَو ريف براد لاب مهن قت ُهَقَتْعَأَو
 اتقوا لاليو بِيَهصَو يس أو ام رغب أَ مس لع هللا ىل هللا لور ةمس
 هللا ُهَعئَمَك ركب وُبأ ا أَو ٍبِلاَط يبأ ِهْمَعِب هللا ُهَعَئَمُ َءَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر اّنَأَ
 يِف ْمُوِرَهّصَو ٍديِدَحْلا ٌعاَرْدأ قوس هل ئوُبْدَعُي َنوُكِرْشُمْلا ْمُهّدَحَأَ ْمُهْرِئاَس امأَو ِهِمْوَِ
 قنا ةلخأ يق ىلع اعوذ لل نا خ فخ اهب نيش

 ٌدَحَأ ُذ ٌدَحَأ ُلوُقَي َرْهَو َةَكَم ٍباَعِش يف هب َنوُفوُطَي اوُلَعَجُف َناَدْلولا

 يف َكِلْذَو ٍةَشَبَحْلا ىَلِإ ربل ىف كش ملسَو لم للا ىلض ولف كوش نأ
 نم ملم فأي رجا نم وي وش دزأ لا اه رام َرَجاَهُف ٍةْوُبْنلا ّنِه سمح ٌةَنَس ٍبَجَر
 ْنَم َلْوَأ أ ناك ٍنوُمظَم ُنْب كامل ْمُهِمأَو رس عبو الجر َرَشَع د اوناكَو هلي َرجاَ
 يلع طأَو هَلَس يَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ِتلب ةّبقر هِيَ | مم َناَنَع ُنْب ُناَمْدُع َجَرَخ
 هبل هللا ىَلَص لاق راهعج ىلع ا كاف لمَ ذك امه ْتَلاَقَف ٌهأَرْما ِتَمِدَقَق اَمُهْوَبَح

 ٍةَشَبَحْلا يِف ْمُهَراَرْقَتْس '.ا ٌشْيَرُق ْثأَر اًمَلَك ءِطوُن َدْعَب ِهِلْهَأِب ٌرَجاَه ْنَم ا
 ىَلِإ مِموألِب نِم فن اَياَدَهِب ةميبَر يبأ َن : هللا َدْبَعَو ٍصاَعْلا َنْب ّرْمَع اوُلَسْرَأ ْمُهئ

 َكِلُذ ىَبَأَت ْمهِمْوَق ىَلِ ْمُموُدْرَيِل ٍديِلَوْلا ُنْب ُةَراَمُع اَمُهَعَم َناَكَو مح أ همس رو ياجعل

 2 مَع وُبَأ َلاَق اًميِف ماي ةنالَثب اًمُهْنَع هللا َيِضَر ةَرْمَح < َدْهَب ٍباطَحْلا نب ُرَمُع لس
 اكو باطلا يب رتب ذأ ٍلفَج يبأب مالسإلا وأ عَهّل َْْسَ لَ لا ىَلص توعد
 اَمُهلَع ُهَللا َيِضَر ِساّبَع نبا لاَ ءةأَرْما ةرشَع ىدحإو ًالُجَر َنيِعِبْرَأَو ةَعِْب َكاَذ ذإ نوُمِلْسُملا
 ٍءاَمَّسلا ُلْهَأ ّز َرَهْبَتْسا ِدَقَل ُدَمَحُم اَي َمَلَسَو ِهْيَلَع هلا ىّلَص ْيِئلِل ُليِرْبِج لاق ُرَمُع ٌمَلْسَأ اَمَل
 .رّمَع مالسإِب

 هباَحِضأ َةَرِعَو َرَمُع َمالْسِإَو ُهَعَم نم َمْلَ و ِهْيَلَع هللا ىّلَص لا ٌةِْع ُشْيَرُق ثأر اًمْلَو

 لب مَُسَو لع هللا ىَلَص يلا اوَُي نأ ىلع اوك وَُمْجَأ ٍلئاَبَمْلا يف مالشإلا ٌوُشْمَو ِةَمَبْلاِ

 َمْلَسَو يلع هللا ىّْلَص هللا َلوُسَر اوُنَحدأ ٍبِلطُمْلا يِبَو مِشاَم يب عمك ٍبِلاَط اأ َكِلذ
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 ٌشِيَرُق ْثأَر امل ٌةيِمَح َكِلُذ اوُلعَف ْمُهْراَفُك ىْتَح َكِْذِل ُهَباَجَأَو ُهَلْدَق ُداَرأ ْنْمِم ُهوُعئَمَو ْمُهَبْعِش

 آل ذأ ٍسِطُملا ينو منا يتب ىلع بف وُ اًباَتِك اوُبْتْكَي ْنَأ اوُوُمَنْئاَو اوُعَمَتا كلذ

 اَنْلُص مهن اوُلَبْنَيالَو ْمُهنِ ُْهَنِم اوُعاَتْب يل ايش مهل اوي لَو ُْموصك لد مهل | | اوكي

 نإ ضن طب ةبجص يف وتو لل ع لع هللا ىَلَص للا لوز اومِلسُي ىلع < اَنْ

 سأل ةيخ ايل لينا لوالي عك زأ رك كلل ىلع ارث ا

 هم َدَجسَو يجنلا ةَروُس أرَ َمَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأ ٍهِجيِحَص يِف ُيِراَخُبْلا ىَوَر

 ٍلوُسَر ٍباَحَصأ ْنِ ٍةَشَبَحْلا يِف ْنَم + كلب عبس امو ُنجلاو إلا قوُكرشُمْلاَو نوم
 ُهعَم اوْلَصَو ْمُهْلُك اوُمَلْسَأ ذك ٌةْكَم لهأ نأ عئَطِل هني يوت يك م و ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا
 رجا مك ءِقَشَبحلا نم اًعارِس اوبك كعب َنوُمِلسُمْلا َنيأ ذك َةَو َمْلَسَو ِهْئْلَع ُهَللا ىَلَص

 ٌةأَرما ٌةَرُشَع َئِزاَمَنَو الجر َفوُناَمَتَو دك ؛ ْمُهْنَدِعَو : ٍةَشَبحْلا ضرَأ ىَلإ ةيئاَلا ًةَرثهْلا َنوُمِلْسُمْلا
 َّيْفْوُت ْمُك كاَنُه ٌَرّصَنَتَف َناَيْفْس ي يبأ ِتْنب ةبيبح ّمأ هِنََرْما َمَم شخَج ُنْب هللا ُدْيَبُع ْمُهَعَم َناَكَر

 .ةيئاَرْصْنلا نيد ىَلَع

 ٍةَرِجَهْلا نم ء عبس كس نايْفُس بأ تلب يح مأ م سو هَ هللا ىْلَص هللا ُلوسَر َجْوْرَتَو
 يَلَع هللا ىْلَص هيَ هللا َعْلطأك ٍةَميِحْصل | ضن يِ لاَ َماَق مث ةَفَبَلاِب َيِهَ ةئيدلا ىلإ

 ىَلاَعَت هللا َءاَمْسَأ ال | ْمَدَت ملك ملطلاَو ٍةعيِطَم | ّنِم اًهيِف ام َميِمَج تلك ٌهَض ًةضَرألا نأ ىَلَع َمْلَسَو

 .ةريئاعلا ةكلا يف َكَِِو مُلَسَو هلع هللا ىَّلَص لام امُك ْتَدَجُو قمل للا امل طن

 0 ا سطو علو أ اح 23 ىلص عي نك ذآ

 ُمالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع ِهِتَرِِم َلْبَق ِةَرِشاَعْلا ٍةَنّسلا يِف ٌةَنَس َنوُناَمَتَو ٌعْبَس ُهَلَو ٍبِلاَط وُبأ ُهْمَع
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 * لممال 2 0

 اََوْلا ٍبِلاَط اب تَرْضَح اّمَل لاف هنأ هيبأ ْنَع يّبلكْلا ٍبِئاَسلا ِنْب ماَشِه ْنَع َيِكْحَر ص

 َلاَك نأ ىلإ ِهِقْلَح ْنِم هللا ُةَوْفَص ْمُنن شرف ٌرَْعَم اي َلاثك ْمُهاَصْوأَف ٍشْيرُم ةوُجو وبل عج

 ام لكل ْعماَبلا رْهَر بَرَعْلا يف ُنيدّصلاَو ٍشيَرُق يف ُنيِألا هك اًريَخ ٍدْمَحُمب ْمُكيِصَْأ ين
 ل وقل يع هلل هيو ناتكلا ةفاكن ١ راَسْللا ُهَرَكْنأَو دانا لب ٍرئأب هاج ذك هب ْمُكيِصُأ
 اوُّدَصَو ُهَتوْعَد اوُباَجَأ دق سائلا َنِم َنيِفَعْضَتْسُمْلاَو ٍفاَرَطَألاَو رَبَولا ٍلْهَأَو ِبَرَعْلا ِكيِلاَعَص
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 اباَنْدَأ اًمُنيِداَنَصَو ٍشْيَرُت اَسْوُر ْتَراَصَن ٍتْوَمْلا ٍتاَرَمْغ ْمِهِب ض ضاَخسُف ُهدْمَأ | ُهظَعَو ُهَتْمِلَك

 هَدنِع مهاَطْحَأ هلي مه ُدَعِبَأَو ِهْيَل لإ ْمُهُجَوْخَأ ِهْيَلَع ْمُهُمظْعَأ ا اً أ اَهُواَنَعْضَو اَباَرَح اَهُروُدَو

 ٌهَآَلَو ُهَل آ اوُنوُك شْيرُق َرَّشْعَم اَي اَهداَِق ُهفْطْعَأَو اَعداَوُف هَل تن ْتّنِضَأَو اَهَداَدِو ُبَرَعْلا ُهْئَضَحَم دق

 يبيفتي اك ولو َدعَس لإ ذه ُدحأَي الو دهر الإ ةلييس ذأ كلي ال للا ةاَمح هي لَو

 . كلَ ّْمُث َيِهاَوَدلا ُهْنَع ُتْعَف لو زوازملا الغ ثلثكأ ر ٌريِجأَت يِلَجَأِلَو هدم

 حصا ىَلُع نيس ٍرَْعِب ثلا دعب َناَضَمَر يف ٍةَسمَحَ ب لبقُو م َكِلْذ َدْعَب ْمُ

 مَع َماَعْلا َكِلُذ ي ري ُتَناَم

 ْمُك حيجحّصلا ىَلَع ُةَئَس َنيِرْشِعَو اسْمَ َمّلَسَو ِهِيَلَع ُهْللا ىّلَص ُهَعَم اَهِتَماَِإ ُهَدُم ُتْناَكَو ٍنْوَحْلا

 مث ءاَهلَع هللا َيِضَر ٌةَعْمُر ِتْب ٌَدْوَسب ُمالْسلاَو ٌةالَّصلا هن هَل َجْورَت ةييِدَح ٍتْوَم ْنِم ماي دعب

 ُهَعَم َناكَو ٍبِلاَط يِبَأ ٍتْوَم ْدْعَب شْيَرُق ْنِم ُهَلان اَمِل فئاطلا ىَلِ | َمَلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َجَرَح

 هب اوَرْغَأَو ُهوُبِيِجُي ْمَلَف ىَلاَعَت هللا ىَلِإ | فيِقَن ٌفاَر َرْشَأ وُهْدَي اًوْهَش هب َماَقَأَ ٌةَنِراَح ُنْب ُدِيَر
 و ماعم

 اَذإ َناَكَو ِءاَمّدلاِب ُهالْعَن ْتَبَضَتْحا ىّنَح ٍةَراَجحْلاِب ُهَبيِق 7 ةاَرَع اَوَمَرَو ُهَنوُبْسَي ْمُهَديِبَعَو ْمُهَءاَهْفُس

 - مس

 ىََشَم اذِإَف ُهُنوُميِقُيُف مَلَسَ هْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْيَدْضَعِب َنوُذَخأَيَف ضْرَألا ىلإ َدَعَ ٌةراَجَحْلا ُهْيَقَلَْأ
 ولما عمار
 اخ هيأت يف مش ذقل ىلح هس مق ةراخ أن ذنلذ ةركضم فذ و هومجر

 اَم دَضَأ َناَكَو ِكِمْرَق ْنِم يا ذل ل عأ دي زمني يل 0 مو ِهْيَلُع
 ام ىلإ يببجُي ملك َللُك ِدْبَع ِنْب َليِلَي د نع نا ىلع يمت ثضرع 4 قتلا م لم ثق

 رو هم وام

 اذِإَف َيِسْأَر ُتْعْفَرَف ٍبِاَعُتلا ِنَْق ,انأَو الإ قس نأ ملف يِهْجَو ىَلَع ٌموُمْهَم اَنأَو ُتْنَلَظْناَف ُتْدَرَأ

 لوك َعِمَس ذك هللا نإ لاق يناداتك ملا ِهبَلَع لير ايف اًذإف ثزظتَت يأ ْدَق ٍةَباَحَسب

 .9 ٍلاَبجْلا كلم يناتاتك تفش امي هَرْمأَت ابا َكَلَم َكِبلِإ تعب ذَكَو يَ هب اود اَمَو كَ

 ٍلاَبجْلا كَم انو َكْيَلَع اوُدَر اَمَو َكِْوُك َلْوَق َعِمَس دق هللا نإ ُدُمَحُم اَي َلاَق ْمُن َْلَع َمْلَسَ

 .ِنلَبَج اَمُهَو نيَبَشْحَألا ْمِهْبَلَع َقِبطَأ نأ كفيف نإ كرنأب ينزل كل كير يني ذك
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 هللا ُدْبعَي نم ْمهِبالْصَأ ْنِم هللا َجِرْحُي نأ وأ لَ َمَْسَو ِهْلَع هللا ىّلَص يلا َلا

 اًمَلَو .ٍماَيأ ره ففئاطلاب ْمْلَسَو ِيَلَع ُهَللا ىّلَص ِِيماَنِ | ُةَذُم ٌتئاَكَو اعْيَش هب ُكِرْمُي آل ُهَدْحَو

 يف اَمُهَو َةَع ةعيبر يبا ُةَبَِشَو عب هقيرط يف ٌرَم ٍفِئاَطلا ٍلهَأ ْنَع ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َفَرَصُلا

 ٌفطَق اًمِهيَألُغ ُيِناَرْصْللا ِساَّدَع َعَم ُهَل اََعَ َهُهْمِحَر ُهَل ْتُكْوَسَت َيِقَل اَم اَأَو اًمَلَق اَمُهَل ٍطِئاَح

 7م /ةيدمحملا راونألا ريب



 ما

 لكأ مك هللا مشي لاق ٍفطَقْلا يف ؛ َدَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص مم َعَضَوَو هدي نيب عضو املك بتم

 هللا ُلوُسَر َلاَقَق ِةَدْلَبْلا هذه ٌُلْهَأ ُهُلوُقَي , ام َملَكْلا اذه ْنإ ِهَللاَو َل َلاَق مث ِهِهْجَو ىَلِإ ٌساّدَع ٌرْظَنُق

 هللا ىّلَص َلاَقَف ىَوَتيِن ْنِم ُيِناَرْصَت َلاَث َكْئيِد اَمَو تْنَأ ٍدآلبلا يأ ْنِم مس علا ل

 يب َوُعَو يأ َكاَذ لَك َكيِذُي امو َلاَقَك ىّثَم ٍنْب سْنوُي حِلاَصلا ٍلُجْرلا يق نم َمْلسَو هَل

 ىلع ٌعِضْؤَم ْوُهَو ةلخُ لت اَمَلَو «َملْسَأَو اَهْلبقُي ِْيلْجِرَو ِهِسأَرَو هِيَ َدَي ىَلَع ُساَّدَع ٌبَكَأَف يني
 ٍفْرَج يف َماَق ذق َمْلَسَو هِيَ هللا ىَلَص َناَكَو َنِصْن ُنج ْنِ ُةعبَس لإ فرص َةكَم نب م هَلْ

 .ٌةَرْجَش مهب ُهلْدآ يِذْلاَو نجلا ٌةَروُس أَْفَي َوُهَو ُهَل اوُعَمَتْساَ يّلَصُي ِلِيْلل

 ٌفْعَض ركشأ َكِنْلِإ ٌمُهّْللا وتلا واغلب مَسَو نأ لا ىلَص امد هز هقيرط ىف

 ُْبَر َتْنَأَو َنيِمِحاَولا ْمَحْرَأ َتْن نأ نيالا محلا اي سائلا ىَلَع يِناَوَهَو يِتَليِح َةّلِقَو يِتْوُق

 م ذإ ىرثأ تان بيرث يَ ٍدَص ىلإ مأ يمي دبع ىلإ ينلكت نم ىلإ نفضل
 ْتَءاَضَأ يِذَل ل كود را ةفأ ىل مسدأ ةتيش لأ ب يأ ه3 لع نضع نك

 تأ كب يب ليل هلا لا ز أ هيلع مَلْصَو ُتاَمَلْظلا هل ثقَرْشأَو ثار

 ْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلَخَم ٌّمُث َكب الإ ةّوُ ٌة لَو لْوَح ًالَو ىَضْرَت ىّنُح ىِبْتُعْلا َكّلَو َكطْخَس يب

 . يِدَع ِنْب مِمطُمْلا ٍراَوِج يف ةكم َمْلَسَر

 َنِ طفي مَلسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص وِيَسَجَو دحر يشأ لوألا يبو ِرِهَش يف نات اً

 عْبَس ٍقْوَك ىَلِإ ىَصُقَألا ٍدِجْسَمْلا َنِم هب َجِرُع ْمُ ؛ ىَصُقَألا ٍدِجْسَمْلا ىَلِإ ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا

 ْمُث َسْمَخْلا ٍتاَوَلَّصلا ِهْيَلَع ضَرْفَو ىحؤأ ام ِْيَل ىَحْوَأَر ٍهِسأَر ْيئِيَعِب هب ىَأَرَو ٍتاَوْمَس
 احلا ُهَبْلَكَو هللاب مآ نَم ْلُكَو يدا ُهَئْدَصم َكِلْذبَرَ رباك ةكم ىلإ ميلل يف فّرَصلا

 سني تغب ذغَب كلذ ناكر هفصْو لإ أإ ُرظْنَي ٌلَعَجَف ُهَل ُهَللا ُهلَْمَ ِسِيْفَمْلا َتْنب ُهوُمَصْوَتْساَ

 َلبِقَو ُيِسِدْقَمْلا يِنَمْلا ُدْبَع ء احلا هراْساَو بَجَر ْنِم َنيِرْشِمْلاَو عباسلا لَ َناَك َلِبِقَو ننس

 .ِتْيَسلا َهَلْبَل َليِقَو ٍةَعْمْجْلا دلي

- 

 ْيَلَع ُهَللا ىّلَص َجَرَخ ُهَل ِهِدِعْوَم ٌراَجْلإَو هيَ َراَرْغِإَو ِهِنيِد َراَهَظإ ىَلاَعَت ُهللا َداَرَأ

 ِبَرَعْلا ٍلِئاَبَق ىَلَع ُهَسْفُن ٌضَرَعُ َجَْوَحْلاَ َسْوَألا َراَصْنألا ديف َيِقَل يِللا مِسْؤَمْلا ي َمْلَسَو

 اريَخ مهب هللا داَرأ جْؤَحلا نم اطر تلقا دن وه امي ٍمسْؤَم َلُك يف ملص داك اَمك

 عم اوشن ىلب الق محلك َنوُسِلْجَت الئ َلاَق جَيْرَْلا َنِم ٌرَقَت اوُلاَك ْمك كلَ ْنَم ْمُهَل َلاَقْ

 َدوُهَيْلا ذأ عْنَص ْنِم َناَكَو َنآْرُقْلا ْمِهْيَلَع الَتَو مالْسِإلا ْمُهْيَلَع ضّرعَو هللا ىلإ ْمُهاَعَدُف

0 



 اك اذإ واكف مهني رثكأ ُم ٌجيَْحْلاَو سؤألا َناَكَو باتي لأ اوناَكَو مهوب يف ْمَُمَم اوُناَك -
 آلا ىْلَص ىَلَص يلا ْمُهّمْلك املك ُهَعَم مُكلْفتن هم فتق ُهْعِبتت ُهْئاَمَر ُلَظَأ ْدَقْف ُثَعِبْيَس ُتَعْْيَس اي نإ اوُلاَق ءْيَش ْمُهّنِيب

 7-2 ام ىلإ هوب ئاَجَأَ هَل ُدوُهَيلا اَنْقبسَت آل ضَْبِل ْمُهْضَْب َلاَقُق ٌتعْنلا اوُقَرَع َمْلَسَو ِهْيَلَع

0-8 

-. 
 خا
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 ُدَعسَأ ةَماَنأ وأ ْمَُر مث هئِس مهم ملأ مالْسْلا نم ْمِهِيَلَع ضرع ام هله م اوُلبَكَو ُهوُقّدَصَو

 ُةَبطُقَو ٍنَالَجَعْلا نْب ِكِاَم نبا َعِفاَرَو َءاَرْفَع نبا َوُهَو َةَعاَفِر ِنْب ِثِراَحْلا ُنْب ُفْوَعَو ةَراَرزُز ُنِب

 - 72 مر جموتاو :
 باَيِر ِنْب هللا ٍدْبَع ُنْب ُرباَجَو يِباَن ِنْب ِرِماَع ُنْب ٌةَبْقُعَو َةَدْيَدُح ِنْب ٍرِماَح ُقْ

ّ 

- : 

 اي اوُناَتَك ىَب :: لاسر علب ىلع يرفط توثتنك لسن للا ىلض كيلا عه لاق

 نوحي ال كلذ نش مفك إق هب اكل نيا نم مَ َلْوَأ ماع ُثاعب ثا اَمّنِإِهللا لوس

 اَم ىَلِإ ْمُهوُعْدَنَو اَنيَْب َتاَذ ُحِلِصُي هللا ّلَعَل ا ِرِئاَشَع ىَلِإ ٌَعجْرُن ىّبَح ائْعْذَف ٌعاَمِتْجا َكِيَلَع انَل

 َكئم ْرَمَأ ٌدحَأ الق َكوُمباَو كبل ْمهْئَمِلَع ثعَمتا نق َكْيَلَع ْمُهعَمْسَي ذأ هللا ىف اكئْؤَعَ

 اَهيِفَو الإ ٍراَصْنَألا ٍروُد ْنِم ٌراَ نبي ْمَلَو ِةئيدَمْلا ىلإ اوُكَرَصْناَو َلِباَقْلا َماَمْلا ٌمِسْرَمْلا كُدِعْومَر
 هَبَقَعْلا يِحَو ًالُجَو َرْشَع انا ُهيِقَل ُلبقُمْلا ُماَعْلا ناك اّمَلَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ُدْكِ

 ِباَيِر ِنْب وللا ِدْبَع ُنْب ُرباَج ْمهيِف ْنُكَي ْمْلَو َنيِروُكْذَمْلا ِةَتْسلا َنِم ٌةَسْمَح ْمِهيِف اوُمّلْسَأَ ُةَيِاَثلا
 ٍروُكْذَمْلا ٍفْوَع وح هاَرْفَع نا َوُهَو َةَعاَثِر ِنْب ِثِراَحْلا ُنْب ُذاَعُم ْمُه َرَشَع يلا نيت ةعبشلاز

 ُنْب ُساّبعْلاَو ُيِولَبْل َةَبَلْعَت ْنْب ُديِزَيَو ٍتِماّصلا ُنْ ُةداَبْعَو ْيِقَّْرلا سِيَن ِدْبَع ُنْب ُكاَوْكَدَو الب

 ٍدْبَع يِيَب ْنِم ِناَهّيتلا ُنْب مَئِيَهْلا وُبَأ ِنَلُجَر سؤألا ّنِمَر جزا َنِم ءالؤمَو ةلضن نب هاب
 ْ ا .ةَدِعاَس ُقْب ُمِيَوُعَو ٍلُهشألا

 ةكم جنك َدْنِع كِل َدعَب ثلِرأ يتلا َنِهِيعيِب ٍقْفَو يأ ِءاَسْدلا ٍةَعِيِب ىَلَع اوُعَياَبَو اوُمَلْسَأَ

 نتي همرقفك نامي تأت الو اندآلزأ يق الَو يزن الَو قرش الو ايش للاب كرف ال نأ َيِهَ

 ٍهَرْكَمْلاَو ٍطَشنَمْلاَو ِرْسْيْلاَو ٍرْسْعْلا يِف ٍةَعاطلاَو ِعْمْسلاَو ٍفوُرعَم يف ُهَيِصْعن الَو اَِلُجَْأَو اتيب ليَ

 عأل ةَمْوَل هللا يف ْفاَحن ال انك ُتْنَح قَحْلا لوقت نو هلأ رمألا عزاتت أل نَ اني هَيرْئأَ

 للا ىلإ هَ كاك ايش كلذ ني ين نمو جلا ملت ميو َملَسَو لع هلا ىَلَس لا

 هللا َرَهْظَأَ ِةئيِدَمْلا ىَلِإ اوَُرَصْن وا و سنا ولم او نع اع ها إو هع اذ

 ّيبنلا ىَلِإ لا لا أ ْنَمِب دن ئيِدَملا مج داير نب ُدَعْسأ َناَكو مالا

 ىَلَع َمَلْسَأَ ِرْيَمُع مَع نب ب بعض مهل | تعب َنآُْقْلا ائئِرُْي ْنَم انيَلإ ْثَعْبا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص

 يب بج انييالشإب ملشأت ريض نب ديمو طاقم : ُدْعَس ْمُهْنِم ٍراَصْنَأْلا َنِم ٌريثَك ُقَح وِ

 وي



 هن ٍشْفَو ِنْب ٍتباَن نب وُرهَتَوُهَو َميَصأْلا اًشاَح ُءاَسْلاَو ُلاَجَرا ٍدِحاَو ِمْوَي يف ٍلَهشألا ِدْبَ

 هللا ىَلَص ربحا ةدجاَو ةدجَس هلل ذجسَي ْملَو ةهشتشاو ملأ دخأ موي ىلإ هناا | ٌرْخَأَت

 ْمُهْلُك اوُناَك ُلَب ُةَقِاَتُم لَو ٌقِفانُم ٍلَهْشَألا ٍدْبَع يِبَب يف نكي ْمَلَو ةئجْلا لأ نم ُهَلَأ مْلَسَو ِهْيَلَع

 53 َنيِعَمْجْأ ْمُهْنَع ُهَللا يِضَر َنيِصِلْخُم ءاَفَتُح

 يِذ يف ٍلْقُمْلا ماَعْلا يِف ِةقيلاكلا ٍةبَقَعلا يف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص يللا ىَلَع مق ْمْن

 اسفل فوقي سن موال لثوار الجر ةوقيس غفل ييرشألا أ طزأ مج

 ُدَعْسَأ ُلاَقُيَو ٍروُرْعَم ُنْب ُهاَربْلا ٍةَعيابْمْلِل ملسْلاَو ُةألّصلا ِهْيَلَع ِهِدَي اع َبَّرَض ْنَم َّلّوَأ َناَكَن

 سلو رتخألا برع لن اأو هاتي لمة نب نر أ ىلع
 اًبيِقَن ٌرَشَع يّننا م وْيَلَع بق م

 ىنمب ٍمِياَرَمْلا يِف ْمِهِلزانَم يِف سانا ُمبْمَي َنبيِس َرْشَع ْمْلَسَو هَل ُهَللا ىَلَص َكَكَمَو
 هل هللا كَعَب ىبَح جلا ُهَلك بَ َُلاَسر ْعلبأ ىَّح يِنْرْصْنَي نم يِنيرؤُي نم ُلوُقَي اَرْعَد
 ىَلِإ ٍةَرجِهْلاب ُهَعَم ناك ْنَم ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ٌلوُسَر رَمَأ ُةَعِئَبلا ٍهِلْه ْتْيَت اًمَلَو َراَصْنَألا

 را يف ُشْئرُق ثغمتجلا مل جرا ىف ُهَل َنّذْؤُي نأ رِطَنَي ةكمي َماَقَأَوًالاَسزَأ اوُجَرَخَ ل ٍةكيِدَمْلا

 اوُقْدَقَتَو هِلَْق ىَلَع ْمُهُيَأَر َعَمْجَأَ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وِرَْأ يف ٌنوُعَئْضَي اَميف َنوُوَراَشَعي ٍةَودنلا

 ىَلَع َةَلْبَللا وله ْتَ ٍث ال َلاَقف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص بلا ُمالّسلا ِدْيََع ُليِرْبِج ىَتأَك َكِلُذ ىَلَع

 يلع هللا ىَلَص رم لع اوبك ماني ىلح ُهئوُدْصوَي ِهباَب ىَلع اوما ليلا نات املك َكِئاَرِ

 ُلوُسَر َجْرَخ ْمُث هللا يِف ُدَسْفَن ىَرَش ْنَم َلْوَأ َناَكَف ٌرَضْحَأ ٍدْرْبِب َيْطْعَو ُهَناَكَم ماك اًيِلَع َمْلَسَو
 ْمِهِسوُؤُر ىلع رو ْمُهْلِم ُدَحَأ هَ ملك ْمِهراَصْبأ ىَلَع هللا َدَحَأ كو َمَْسو لع هللا ىْلَص هللا
 ال ْمُهَن مُهَديَسْغَأَت» :ِهِلْرَف ىَلِإ ؟سيإ :ىَلاَعَت ُهَلْوَك وُلدَي ّوُهو ودب يِف َناَك ابار ْمِهْلُك
 ْنَكَي ْمَل ْنْمِم ِتآ ْمُهاَنأَف َداَرَأ ُتْيَح َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َفَرَصُن |١ مث [ :سي] «َنوُرِصْبُي

 م مكي دمحم جرخ هللاو ذق هللا مكي ذك لاق ادم اوف انه نورت ام لاف مَعَ

 لك ْعْضْوُ ْمُك ام نر امك وجال َلَطلاَو ابار هِسْأَر ىَلَع ْعْضَوألإ الجر كم كرت اَم
 يفَو اًرِفاَك ِرْدَب َمْوَي َلُِق لإ ٌةاَضَح ْمُهْنِم ًالُجَر ٌباَصَأ اَمف ٌباَرُث م ِهْبَلَع اًذِإَف ِهِسْأَر ىَلَع ' + لْجَر

 «َةوُجِرْخُي وأ َكوُلُتْقَي زأ َكوُئِبْثيِل ارُرْك َنيِذَّلا كب ُرُكْمَي ْذِإَو :ىَلاَعَت ُهْلْوَق َلَرَن وِذِه
 ا : لازألا]
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 ُناَمّزلا هب َفْرَشَت امك ُناَكَمْلا ِهِب َفْرَشَتيِل ةئيِدَمْلا ىَلِ ةرجهلا يف هيكل ىلاعَت هلا نأ مَ
 عامبلا َلَصْفَأ نأ ىَلَع عاملا َمََو ىَنَح هب ْتَْرَش اَهْيَلإ َمْلَسَو ِهْئَلَع ُهَللا ىّلَص َر ٌرَجاَه اّمَلَو

 عبيد ٍلآلهِل كَم ْنِم جَرْخَ «َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُةَميِرَكلا ُهَءاَضْعَأ ْمْض ي يِذْلا ٌعِضْوَمْلا

 هللا ّيِضَر ِرْكَب ابَأ ٌبِحْضَمْسَي نأ ليِرْبج ُهَرَمْأَو هْنِم ْتْلَح ٌةَرْشَع ئتتثال ةئبَِملا َمِدَكَو ِلّوَأل
 يِتلا مِئادَوْلا ُهْنَع يْدَوُي ىٌح ُهَدْعَب ٌفْلَخَتي نأ ُهْرَمأَو هِجَرْخَمب اًيَِ ايِلَع ُمالّسلا ِهْيَلَع َرْبْخَأَو ُهْنَع

 ىَبَأَف ِهْيَئَلِحاَر ىّدْخِإ َّلُخأَ ْنَأ ُهَلَأَسَو هَبَحْطَتْساَف اًيِفْخَتْسُم ٍرْكَب يِبأ َراَد ىَنَأَو سائل ُهَدْنِ ْتْناَك
 .ةرهلا لْضف َلِمُكَتْسَيل ِنَمَئلاب الإ َمْلَسَو هبََع ُهَللا ىَلَص سام ياض

 راغب ِرْكَب وُبَأَو مْ مو ِِيَلَع هللا ىَلَص قجْل م ؟ ٍراَهَجْلا ٌبَحَأ اَمُهاَنْرُهَجَو ٌةَمِئاَع ْتَلاَث

 هَللاَو َلاَقَف ِتْيَبْلا ىَلِإ ٍهِجوُرُخ َنيِح مل و يلح هللا ىلض رظكو ةن لأب ليج وكر زل
 َكْئِم يِنوُجَرْخَأ ٌكّلهَأ نأ ًالْوَلَو هللا ىلإ هللا ضْرَأ ٌبَحأل َكْنِإَو ّيَِإ هللا أ ٌبحأل كن

 اَِلْمْسَأَو امالعأ ةْكمب هوُبلَط َمْلَسَو هَْلَع ُهَللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ٌشْيَرُق ْثَدَقَف اًمَلَو تب رح اَم

 ىَلَع هللا تأ هب اوُفطَي مل هَ نمل ةئا هلام اوُلَعَجو ٍةةج لم يف أ ةقاقلا او

 ٍنئاَمح لأ ٍراَغْلا ِهُجَو ىَلَع ْتَجَسَتَْف ٌتوُبَكْنَعْلا َرَم 1 ناب وأ ؟رجش راكلا با

 شيرت نايف لكَ نيتئامحلا كين للشك ني مرح ُمَمَحَو ٍراَمْلا ِهَجَو ىَلَع اَنَفَقَوَف ِنْيئْيِشَحَو

 لا اولا عغذحأ لا اَقَو ِنيتْماَمَحْلا ُدوُجُو ْمُهَّدَصَو َراَغْلا ُمُهُضْعَب ٌّلَصَو ىّنَح ِنْطَب ّلُك نب

 . دْمَحُم ٍداليِم ْنِم مَدْقأ اتوُبََْعَل هيف ّنِإ ٍفَلَح ب ةمأ لاَ

 َرٌسْكَتَل الخد ْوَل اوُناَقُف ُْت ُتوُبَكلَعْلا َجَسْنَو بلثلا ٍلْئْسأ يب اَنَضاَب ٍنْيَمَماَمَسْلا نأ يور ْدَكَ دَقَو

 هنأ يِوُرَر دولمجلاب مقل ادم نم لاخلا يف غلب اذ ٍتوُبكنعْلا خشن ْخْسْفْتَ ضيم

 َدوُبِرْضَي اوُلَجَو ٍراَْلا ٍلوُشُم ْنَع ْثّيِمَعن ْمُهَراَصبَأ مغ ءأ عُهَّللا َلاَق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 َرظَن ْمُهَدَحَأ ُن ذك لا لوشو ارغب وأ لق ينأ نك حمجشلا يلو فات نون زغ

 . اًمُهُكِلاَك هللا ع نيئئاب َكْنَظ ام َمّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر هَل َلاَقَ اَنآَرل ِهْيَمَدَق ىَِ

 و ٍراَغْلا يف ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ْيَمَدَك ىَلِإ ُتْرَظُن َلاَق ركب ا نأ ٍيِوُرَر

 قا ةوقث ني أَ يلع ُهَللا ىّلَص هللا َلوُسَر نأ ُتْمِلَعَو ُتِيكِيَتس اف اّمَد اَنَرَطَقَت
 ىَأَ ُهنَأَو هس هَل مَلْسَو هِئَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر َلْبَق َراَعْلا َلَحَك ُهَأ ٍيِوُرَو َهَوْهَجْلاَ

 َلَحَدم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر يوي ام هب َجْرْخَي الكل ُهَبِقَع همك هيف اًرخجج

 هِلجِر يف ركب وُبَأ عل ْماَنَو رْكَب يبأ رح يف ُهَسْأَر ٌعْضَوَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر

 اذ



 َلاَقُف أَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ِهْجَو ىَلَع ُهْعوُمُد ُتْطْقَسُ ُكّرَحََي ْمَلَو ٍرْحُجْلا َنِم

 سو هيل هللا ىلض هللا دوش هلع لفتف ينأ ىبأ كتف ثيل لاق ربان ا كَ
 هلسو هلع هللا ىَلص هللا ٍلوُسَر ىَلَع هل دا ةقاقلا ىأر امل ُهنَأ َيِرْرَر ُهَدِحُي ام به

 هللا ُلوُسَر ُهَل َلاَق اَهَدْنِعَف ُهّمألا ٍتْكَلَه َتْنَأ كذبك إو كا لج نأ اهلك كي كَ

 «(ةتئيِكَس ُهَّللا َلَر ٌرئَأَق» ٍرْضْئلاَو ِةَنوُعَمْلاِب يِنْعَي هاَعَم هللا نإ ْنَرْخَت الا | :مْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص

 يِعَي هدي ٠ اجرام ناك ُهّل لع هللا ير رب يِبأ ىَلَع ُبوُلُقْلا اَهَدْنِع ُنُكْسَن ُهَنَمَأ َيِهَو

 اوُِرْصَيِلَو ٍراَغْلا يف ُهوُسُْرْحَيِل ُةَكِئَالَمْلا يِنْعي :َب ااَهْوَرَت ْمَل دوج َمُلَسَو يَلَع ُهّللا ىّلَص ينل

 . ِهتيْؤُر ْنَع ْمُهَراَصْبَأو ٍراَفُكْلا : وجو

 اَمُهَدْنِع ُتيِبَي َناَكَو ٍناَيَل ٌثَآلَث ِراَغَلا يِف ركب وُبَأَو َوُه ّ أَن ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َثَكَمَر

 مالَطلا ُطَِتْخَي َنيِحف ُةَكَمِب ٌحبْضُيَ ٍرَحَسِب اَمِهِدنِع ْنِم ُجِلذْبق م مالُخ َوُمَو ركب يبأ ُنْ : هللا ُدْبَع

 متكب ركب يب ىَلْوَم رْيَهك ُنِب ُرِماَع ٍءاَشِْلا َدعَب امِهْيَلَع ُحوُرَيَو ٍمْوَملا كِل ِرَمْحب اَمِهِنأَي
 فا لضإ ا فز مل اك قف ل ٍطِقْيرألا َنْب ِهّللا َدْبَع اًرَجْأَتْساَو اَهِنَبَل ْنِم ِناَيِفَتْكَيف

 ْرْمْف ٍلِجاَوَسلا ٍقيِرَط ىَلَع ُهَرْيَهُك نب ُرماَعَو َوُه اَمُهَعَم َقَلطْلاَو ٍلاَيَل ٍثآلث َدْمَب اَمِهِيَتلِحاَر
 اجب لهي ركب نعل أ ال اَرخلا ٍدِلاَع نب ةئياَم ٍدَبغم ْمأ ىلع ديب

 ٍنَع ُدْهَجْلا اَهَنْلَح ِةَمْيَحْلا رشك يف ٍةاَش ىَلإ هْلَسْو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٌلوُسَر َرَظَنَف اًنْيَش اًهَدْنِع

 .اًهَبلْخَأ ْنَأ يل َنيِندنَأ َلاَثَك كلذ نم ُدَهَجَأ َيِم ْثْلاَقَف نّبَل ْنِم اًهب ْلَه اَهَلَأَسُك مككلا

 َحَسَمَو اَهَلَقَْعاَف ٍةاَّملاب اَعَدَف اَهْبَلْخاَف اًبَلَح اهب َتْيَأَر ْنِإ يِمَأَو َتنَأ يِبأب ْمَعَن ْثَلاَق

 ْمُهَرِجآ َبِرَش ْمُث اْوَوَر ىّنَح ٌمْوَقْلا ىَنَسُو هيف ٌبْلَحَف َةَعاَمْجْلا ٌعِبْشُي ِءاَنإِب اَعْدَو ُتْرَدُن اَهَعْرَض
 وأ اهجْوَ هاج ىتح كيبل امك اوُبَهََو ادن ُهَرداَع مث لهن دب الَلَع ىرخأ م هيف بْلَح م

 ٌلجَر اب َرَم ُهَنِإ ْتَلاَق بغت أ ا اذهل ام َلاَكَو َبحَع نبل ىأز اًمَلُك اًكاَجِع اًرْيْغَأ ُقوُسَي ِكْيْعَم

 ُتِحاَص هّللاَو اًذه َلاَثَف ٍفاَضْوَألا نَسْخَأب ُهْمْفَصَوَف ِهيِفَص َلاَقَ اًَذَكَو اَذَك هِلاَح ْنِم ُكَراَبُم
 مام 8 1 3 ٠ همر 0 كَ 3 هل

 .اَسَمَو احاَبْص ُبْلْحُت باَطَخْلا نب َرَمُع ٍةكالج ىَلِإ هام | هذه ْثَبِقَيو ُهُتَّْبتال ُهُتْيَأَر ل شْيَرُق

 ائييَأ هللا َلوُسَر اَي َلاَكَر ِرْكَب وُبَأ ىكبف ُيَجِلْدُمْلا ِكِلاَم ُنْب ٌةقاَرُس ٍدْيَدُقب اًمُهَل ٌضْوَعَ 2

 لا بو ميز مووت ةشامق تاو علو ل هلل ىلع هلا كوش ل6 ل

 قُم لاق اَمُكْرضأ الو اَمحْنَع الا د نأ امل يب اً يع امنع ذك ذ ْنَأ ْمَلغَأ َلاَمَ

 دارلا اًمِهْبَلَع ٌتْضَرَعَو ُسانلا اًمِهب ُةُديِرُي ام َرَبَح اَمُهئرَبْحَأَف اًمُهُتْلِج ىّثح يِسْرْك ُتْبِكَرَف يِ
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 ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر أ ُرَهْظَيَس ْنَأ ُثيِقَل ام ُتيِقَل نيِح يِسْفَت يف َعَقَوَو يِئآَرْرَي ْملَ َءاَتَمْلاَو
 نبل هاَيَقْسَتْساِف اًمنَع ىَعرَي دبع ِركَب وُبَأَو َرُه َمْلَسَو ِهيََع هللا ىَلَص ْزاَتاَو َمْلَسَو ِهيَلَع هْيَلَع

 اًهب ذا َلاَقْف ّنَبَل اهب َيِقَب اَمَو َلوَأ َماَع ثَلمَح اناتَع اه نأ َرْي ُبْلحت ةاَش يِدلَع ام َلا

 . يِعاّرلا َمَلْسَأَو اَهْنِم اوُبِرَشَن ِتاَوَم تآلَث َمّلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص اَهَبَلَحَو اهب ىنأ

 اوُناَكو ةَكَم نم َمْلَسَو هلع هللا ىْلَص هللا لوُسَر ٌجوُرُخ ٍةئيِدَم اب َنيِمِْسُمْلا ٌعَلَب اّمَلَو

 اوُلاَطَأ اًمَدْعَب اّمْوَي اوُبلقلا ٍةَريهظلا د رح ْمُهُدْرَي ىّتَح ُةَنوُرِظَملَي ة خلا ىلإ هت لك

 هي ظني ٍرثأل ْميِماَطآ نب ٍمظَأ ىلع دوُهَيْلا َنِم ُلُجَر ىف متيم ىلإ اذ اًمْلَق َمُهَراظِيل
 ِكِلْمَي مل برشا هب أل يضم حشا مشو يح للا ىل للا وشو

 - يأ ْمُكدَج اًذه َجَيْرَحْلاَو ٌسْؤألا يِيْعَي ٌةَلْيَق هلي يتب اي ِهِتْوَص ىَلغأِب ىقانك ُهَسْفَ يِوُهَيلا

 وع نب ذيب ىلع ا نال لت مهجالاب اا ل | ارجوك نبأ ذق محيرأطتت
 َنيِح ٍةَعْمْجْلا ْمْوَي ءاَبُق ْنِم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّْلَص َجَرْخ مت َهَلْيَل َنيِرْشِعَو نيت | ُمُهَدِِع َماَقَأَو

 محو َنيِسُمْلا ني هم ناك نم اهألصُق ٍفْؤَع نب مياس ينب يف عما هك ذأك ُراَهنلا َمُقتا

 ياه .ِةئيِدَمْلا ىلإ اًهُجَوَتُم ِةَْمُجْلا َدْعَب ِديَلِجاَر ىَلَع َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّلَص بكَرَو ٌةئام

 ماَقْمْلا ىَلِ | ُهَنوُعْدَي ِراَصَنَألا رو ْنِ راد ىَلُعَْم املك َمَُسَو ِهيََع هللا لص َناَكَ
 ةَروُمأَم انف ُهَنقاَ يَ ياهلي اوُلَح ُلوُقي هيك ِةَعََمْلاَو ِةَوُقْلا ىلإ ْمْلَه هللا َلوُسَر اي َنيِلِئاق ْمُهدْنِع

 ٍراَجْنلا ِنْب ِكِلاَم راك ْثَنَأ اَذِإ ىّنَح ًالاَمِشَو اًئيِمَي ُرُظْنَت ّيِهَو اَهُكْرَحُي اَمَو اَهَماَمٌَز ىحْرَأ ُدَقَو

 اَمُهَو ورْمَع نب عفا نبا ٍليَهْسَو ٍلْهَسِ رمت ُدَْرِم فهمي َوُهَو ٍدِجْسَمْلا ٍباَب ىلع ثكرب

 ىَلَع ْتَكرَب ىّبح اَِبَع مس لع هللا ىَلَص ْوَُو ُتَراَس م َاَرذ نب دعس رمح يف ٍناَميِت

 َنِطاَب يأ اَهِناَرِج ْتْقْلأَو ٍلوَألا اَهِكَرْبَم يِف ُتَكَرَبَو هيِف ْتَراَس ّْمُث ٌيِراَصْنألا بوُيَأ يبأ باَب
 سو لَ هللا ىلص الغ لَو اماك خت ذأ رثخ نب ثْوص نأ ثمدزأر وألا اهل

 ةلراَح نب دي ُهَعَمَو ُهَتْيَب ُهَلَخْدَأَو ُهَلْحَر َبوُيَأ وُبَأ َلَمَثْحاَو ُهللا َءاَش ْنِإ ٌلِرئَمْلا اًذه ٌلاَقَو

 يَلَع هَدَج ِبِلْطُمْلا ِدْبَع ُلاَوْخَأ ْمُهَو اَهَلَضُفَأَو ٍراَصنألا ٍروُد ًطْسَْأ ٍراَجَنلا يِنَب ُراَد ْتَناَكَو

 .ْمالّسلاَو ٌةالّصلا

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ِهيِف َلََد يِذّلا ُمْوَيْلا ناك امل ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِكِلاَم ُنْب ُسْنَأ َلاَ

 ٍِموُدُق َدنِع ٍريِجاَجَألا ىَلَع ٍروُدُحْلا ُتاَرَذ ْتَدِعَصَو ِءْيَش لك اًهْنِم َءاَضَأ ٌَئيِدَمْلا مْلَسَو ِهْيَلَع
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 عاَدَولاٍتايِيْلئْنِه انِيَلَُرْدَبلاَعَلَظ

 يِهباتوْلذِ لاهذاق اًنِيَلَع كسلا َبََجَو

 ٍراَجيْلا يِنَب ْنِم ٍراوَج جرح َبوُيَأ يبأ ٍباَب ىَلَع ٌةَقاَنلا ِتكَرَب امل اًضْيَأ ٍسْنَأ ْنَعَو

 : نلقي نوُقدلاِ

 ٍراَج ْنِم دمحم 0 ٍراججْنلا ين ْنِي ٍراَوَج ُنَْخن
 ملسَو هلع هللا ىَلَص لا هللا َلوُسَر اي ْمَعَن َنْلُق يِبَبْيَسُنَأ َمُلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص َلاَقَ
 دمحم ءاَج ٌنوُداَتُي ٍقّرطلا يِف كلو كامبل قزق قرت ف: مكتب بك أعلن لا
 هاَنب َداَرأ لو ٍرهشأ هَ َبوُبأ يبأ َدْنِع َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َماَنَأَو هوّللا ُلوُسَر َءاَج

 َكِلُذ ىَبَأَت هللا ىلإ الإ الإ ُهئَمَت ٌبْلَطن آل اوُناَق ْمُكِطْئاَسِب ينوئياث ٍراجْنلا يب ب اَي َلاَق ٍدِجْسَمْلا
 نب اخت نب عر ذك الكو لغ لا يو رخب يب لان نم ها ريل ةزختب ها

 ْتَلِعُْجَو ٍديِرَجْلاِب َفِقْسَو ُدِجْسَمْلا َيِئْيَو ُدِخْتاَف ٍنيْللا ٍذاَخّناَ ْمّلَسَو ل لا ىلص رتأو وأ

 يف بألا مهم لي ملسَو هنأ هللا ىلَص اكو نوط بف لحم لخنلا بع ل ةَدُمُع
 عا نإ هلا علامه وأو ا

 زنِوأاولاتئرهَب ذه رَبِيَخ لاَمِجأل لاَمِجْلااَذمل

 :َرِجاَهْتْلاَو راصألا محم 2 ؛ّرجبألا رجا رجلا ْنِإعُهْللا

 هَل َلاَقُي ٌباَبَو ِهِرْحوُم يِف ُباَب ل ُهَل َلِمْجَو ٍسْدُقْلِل ٍدِجْسَمْلا ُةَلْبَق ْتَلِعْجَو

 يِفَو عاَرِذ هام هِرّخَوُم ىَلِإ َةلْبِقْلا يِلَي اّمِ لوط َلِعُجَو ُهْنِم ُلَخْدُي يِلْلا ُباَبلاَو ةَمْحَرلا ُباَب
 ِنيْللاب هيج ىَلإ | انوُيُب ىتبَو عر أ ةقالك ْنِم اًبيِرَق ُهُساَسأ َلِعْجَو ُهئوُد ْوَأ َكِلْذ َلْكِب َنِئِاَجْلا
 ىلإ ارا لي يذلا تلا يف ةَعِاَعِ ىتب ءاتبلا نم عرق الف دبرجلاو لخلل عوُْجب هَمَقَسَو

 مالَسلاَو ةالَصلا ََِْع لوح مث هيلي يِذلا رحآلا تلا يف ةَعمَز تل ةَدْوَس َلَعَجَو دج

 دقق لو عفا ةلراح نب دي لأ ذك 6 ّو اًماَب يتلا ِهِيِكاَسُم ىَلِإ ٌبوُيَأ يبأ راد ْنِ

 ركب يبأ نْب هللا ُدْبَ َجَرْحَو َنَمَبَأ ُمأَو ِدبَ ِنْب ةَماَسَأَو َةَعمَز ِتلب ةَدْوَسَو موتك مَ أَو ةَمِظطاَقِب
 .هيبأ ٍلاَيِعِب ْمُهَعَم

 مع معرض ف
 - - و

 ّنِإ َلاَقق اًمِئاَق ٍدجشَمْلا يِف عذج ىلإ | ْةَعْمْجْلا | مَْي ُبطْخَي م أَنْ ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَو
 صفت يف ىلات هللا اش نإ عاجلا نييح ُهِْ يِتَسَو ثمل هل َمْيّصَق ََّلَع ُنَّش ْذَق َماَيِقْلا

 َنيِرِجاَهُمْلا َّنِئب ب ىمحأ رّهَش أ ِةَسْمْحِب مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هِيوُدُق ّدْعَب َناَك اُمَلَو تاَرجْعُمْلا
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 ُنْبا لاق اَرْهَش َرَشَع َةَيِاَمَت سْأَر ىَلَع ٍلاَّوَش يف اَهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا َيِضَر ةَمِئاَعِب ىتَبَو ِراَصْنَأْلاَو

 َفاَضناَو اًدسَحَو اَيَْب َمْلَسَو ِِيَلَع ُهللا ىَّلَص يّبلِل ؛ َواَدَعْلا ِدوُهَيْلا ٌراَبْحَ ْثْبَصَتَو ُهرِيَكَو َقاَحْسإ

 يَ نب وللا ُدْبَع ْمُهنِم كْرْلا َنِم , مهيابآ نبد ىلع نوفاك جيَسْلاَو ٍسْألا نة مهن

 .م' السإلا ٍروُهشِب ىَلاعت هلا ُمُهَرهََو َنيِقاتُمْلا ُسأَر ٍلوُلَس نا

 يِف ْتَلَزن يآ ْلْوَأ يِرْهُزلا َلاَق ٍلاَمِقْلاب َمُلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلوُسَرِل ىَلاَعَت هللا َنِذَأَو

 «ٌريِدََل ْمِجِرْصَن ىَلَع هللا ْنَأَو اوُمِلُظ ْمُهّنأِب َنوُلئاقُي َيِّلِل نِذَأ» : ىلاعت ُهَلْوَت اعقاب نذإلا
 ىنَح ُهُباَحْضَأو ّوه َلَئاَقَو اَرَغَو اَياَرَّسْلاَو ٌثوُعُبْلا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َتَعَبَف [*9 : جحلا]

 ٌجَرَخ يتلا ُمالَّسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ِهيِذاَغَم ُدَدَع ُناَكَو اَجاَرْثَأ اًجاَوْنَأ هللا ٍنيِد يِف ُساّنلا َلْخَد

 طرف قدَحلاَو يِمئَرمْلاو أو ِرذَب هيفتي اهنم عش يف َلَئاَك َنيرْهَِو اَمَْس هبفتي اي

 ةَيِرَس) اَهْنْوُأ ٌةيِرَس َنيُعَبْرأَو اَعْبَس اَهيِف ٌتَعَب يبا ُاَياَرَسَو ٍفِئاَطلاَو ٍنْيْئَخَو كَم حْتَْو َرَبْْخَو

 ِشيَرُقِل اًريِع ٌنوُضِرَتْعَي اوُجَرَخَف َنيِرِجاَهْمْلا َنِم ًالُجَر َنيِئالَث يف (ُْنَع ُهَّللا َيِضَر ٌةْرْمَح ِهْمَع

 فلي الج نيكس يف غيات نب ىلإ (ِبِلْطُمْلا ِنْب ِثراَحْلا نب َةَدهَبُم ةَيِرَس) ْمُك ٌبْرَح َْقَي مل

 نْب ٍدعَس ُةيِرَس) مَ ؛؟ لاق م ْمُهْنَي نكي ملف ٍنبتلاِم يف َنيِكِرْشُمْلا ىَلَع َناَكَو ٍبْرَح ّنْب َناَيْفْس اب

 اق اَهوُدَجَوُق يرش اًريِع ضِرَتْعَي الجر َنيِرْشِع يف ٍزاَجحْلاِب ٍداَو ٍراَرْخْلا ىلإ (ٍصاقَ 3
 ْتدَم

 عيت يدع
 ناد ةوزرع

 ألا لمحو الجو نيش يف ار ديرب رجه نب ا سر ىَلَع ٍرَفَص يِ

 ٌةَحلاَصُمْلا يأ ٌةَعْداَوُمْلا ٍِتْناَكَ َةَداَبْع َّنْب ٌدْعَس ِةَئيِدَمْلا ىَلَع مْعَعْساَو ب ع أ| ٍدْبَع نب ٌةرَْح

 ادع توليه الو انج لع كودي الو لوز ال ةراض يب نأ ىلع

 ِطاَوَب ُةَوْرَغ

 ب ىلع للا عي رش يف مأست نلع للا ىلص كاز الايه لاب زغ م

 ٍفلَح ُنْب ُهْيَمأ مِهبِف شْيرّقل اًريِع ٌضِرَتْعَي هباَْصَأ نم ٍنيتلاِب يف ٍةَرجهْلا نم م اًرْهَش ٌرَشَع َةَنلَث
 .اًيرح يأ ادع قلي ْملَو َعجَرف ؛ محلا

١ 



 ةَرْيَشْعْلا ةَوْرَع
 ين َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص اَهِبَلإ تنل لب علال ينال ضزم هت ةزيشملا هز م

 ٍلجَر ٍةَئاِمَو َنيِسْمْ يِف ٍةَرْجِهْلا َنِم َرْهَش َرّشَع يس سأَر ىَلَع ْةَر آلا َلبِقَو ىلوألا ىتامج

 هل ينك زب كير ةزحخ رضي كاك: هولا لهو ايه هول عقم ٍنْيَتَقاِم ل قو

 جلذُم يَ َعَناَوَو ثْضَم ْذَق اَمَدَجَوف اَهَمَْيِل اَهْبَلِإ ج حف راجل مأشلا ىلإ ةعَم نم ْتْوَدَص

 ,مّلَسَ هيلع للا لص هرم ْمُهَرصَنَي ْنَأ ىَلَع هلاك ْنِم

 ىّلوألا ِردَب ُةَْرَغ

 َرْيَشُعْلا ٍةَرْرَغ َدْعَب ِةَكيِدَمْل || حْرَس ىَلَع ُيِرْهِفْلا رباَج ُنْب ُدُْك َراَغَأ ىّلوألا ِرْذَب ةوزغ مث
 قا رذب جات نم عضم َاَْفَ ملَب ىلح هَ يف َملسَو نع هللا ىَلَص جَرح مال ٍةَرَش

 .ُهْنَع ُهَللا َيَِر ٍبِلاَط يب ُنْ نع األ لسعر ىلوألا ال ىكشتو رج 5: ذو

 أ دى -

 سشخج ِنْب هللا ٍدْبَع َنيِنِمْؤُمْلا ريم ٍريمأ ٌةّيِرَس

 ْنِم ٍةليل ىلع ٌةَلْخُن ىلإ َنيِرِجاَهُمْلا َنِم َُِناَمَث ُدَعَم َناَكَو شب ِنْب هللا ٍدِبَع ُةيِرَس م
 رْرْمَع اًهيِف ٍفِئاّطلا نم اَمَدَأَو اًرْمَتَو اًبيِبَز ُلِمْحَت وب ْتَرَمْكف شْيَرُق ٌريِع ُدّصَرَتَي بَجَر ىف َدكَم

 َبَرَه ْنَم َبَرَهَو َناَسْيَك َنْب مُكَحْلاَو هللا ٍدْبَع َنْب َناَمْثُع اورْسأَر ُهوُلَتَفَف ٌيِمْرْضَحْلا ُنْبا
 . مالْسإلا يف ٍةَميَِغ َلُّوُأ ْتْناَكَف َربِعْلا اوُناَتْساَ

 ىَربُْا ِردَب ُةَوْرَ
 هيف ُلّذَأَو ُهَّلْهَأَو مالَسإلا هيف هللا ْرَعَأ يِذْلا ٍناَكْوُمْلا ُمْوَي َوُهَو ىَرْبُْلا ِرَْب َُرْرَع ْمُن

 ٍديِدَحْلا غياوس نِم هيف ِهيِف اوُناَك ام َعَم َعَم َنيِكِرْشُمْلا ةَرْثَكَو َنيِمِلْسُمْلا ٍدَدَع لق َّعَم هم ُهَلُهَأَو ٌكْرَّصلا

 ِهِلْوَقِب َنيِيِمْؤُمْلا ىَلَع ُهللا ْنَئْما َكِلْذِلَو ِةَدِئاّرلا ِءَالْيْخْلاَو ع لربك ِةَلِباَكْلا ٍةْدْعْلاَو

 ْذِإ مالشإلا ٍتاَرَرَغ عظغأ ةدزقلا و مله تناك كَ «ذْلِيأ متناَو رذبي هللا ْمُكَرَصَن دَقَلَوط :ىَلاَعَ

 ْيَتْنِئِل ٍيبسلا ْمْوَي ْمُهُجوُرُخ َناَكَو ُهُروُن قانآلا ىَلَع َقَر أ اهو َدْعَبَو ُهُروُهَظ َناَك اهني
 ُهَعَم اوُجُرْحَي ْمْلَو ُراَصُنَألا ُهَعَم َجَرَحَو اًرْهَش َرْشَع ٌدَعْسَي سأَر ىلع اَضَمَر ْنِي ْثَلخ ٌةَرْشَع

 ْمُهَل َبَرَض اَمْنِإَو اَموُرُضْحَي ْمَل ةَيِناَمَنَو ٌةَسِمْخحَو ةئامثألت ُهَعَم جرح ْنَم ُةَّدِع َناَكَ
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 م

 ؟ْرَمَو ِرْئُرلاَو ٍداَدْقِمْلِل ساّرفأ هن 0 اًعَرَضَح ْنَمَك اوُناَكَف ْمِِرجَأَو ْمهِمْهَس

 يوت ةكشيسو سَرُف ُهَئاِم ْمُهَعَمَو املأ اوُناَكف ٌنوُكِرُْمْلا اّمأ اًريِعَب ٌَنوُعْبَس ْمُهَعُم َناَكَو ٌيوَنَعْلا

 و ل لم ابو كو او زب كح قف ع ا زق كا

 وُبَأ اَهْيَلَعَو شي َرمأ اهي ٍةَميِظَع ٍةكِفاَق يِف مأّشلا نم ٍةمِاَقْلا ٍشْيَرُف ريعل ٍضْرَعْتلا ٍدِضَقِب

 ريب ويلا هآ د اسأل ا لا ل

 ْمُددعو هلل نإ لَو ةباَحْضأ مل سو هيلع هللا ىَلَص يلا َراَدعسأَك مريع نع اوني ٍشْ ُةْيَرُك

 مث نسخ لاق رم مَ م : َنَسْحَأف لام ركب وأ َماَقَك شير إو ديما نإ نتا ىذا

 َكَل ٌلوُقَن آل ِهّللاَو َن لغم نشف لا أ مل فنا لا وُ ا نا رع ب ادق م

 َتْنَأ ْبَْذا نِكَلو َنوُدِعاَق ائُه اه نإ الِتاَقَق د َكْبَرَو ٌتْنَأ ْبَمْذا ىَسوُمِل َليِئاَرْسِإ ونَب ثتَلاَق اَمُك

 ةيدق يبغي داما كزَب ىلإ اكب ترس ول يحلب َككعَب يذلا نولامم امك نإ اليا كبَر
 مث ربح ُهَل اَعَدَو اَرْيَخ مْ ل اس لاف امل ىلح نوف نب كلن .ذلَجل شبح

 َكْنَأَكَل ِهّللاَو ْداَعُم ُنِب ُدْعَس ُهَل َلاَقَف راَصنَألا ُد ديري انْ ٌساّئلا اَهْيأ ُمالَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع لاق
- 

 رق دب تلج ان ذأ اذه اق ّو كب انَمآ ْدَق ُدْعَس لاق ْلَجَأ لاَ ِهَللا َلوُسَر اب اَنُديِرُت

 مل للا لوُسَو اي فاق ٍةعاطلاَ ىلا ىَلَع ان انَفيِئاَوَمَو اًنَدوُهُع َكِلُذ ىَلَع َكائْيَطْعَأَو ُنَحْلا

 اًنِم فْلَخَت ام َكَعَم ُهاَْضُخَل ُدَ ُهَئْضْحُف ٌرخَبلا اًده اني َتْضَرْعَتْسا وَل قَسْلاِب َكَقَعَب يِذُلاَوُك َتْدَرَأ
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 هللا ُلَعَلَو ءاَقّللا َدْنِع ُقُدُص ٍبْرَحْلا َدْنِع ُرْبْصَل ان انَّوُدَع ىّقْلَت ْنَأ ُهَرْكَن اَمَو َّدِجاَو ّلُجَر

 . ىَلاَعَت وللا ةَكَرَب ىَلَع اب ْرِسْف َكُنيَع ِهِب َُقَت اَم امم َكِيِرُ

 ىلاغث للا رب ىلغ اور لاك مث كِل ذ ُهَطّْشَتَو ٍدْعَس ٍلْوَقِب , مالشلاَو ةالشلا لَ وشل

 ةّيَعَو َنِيَعَو مولا َعِراَصَم ىلإ ّنآلا ظن يأكل هللاَو ع نيَتفِئاطلا ىّدحِ يِنَذَعَو ُدَق هللا نق اوُرِشَب

 رعب اقرأ كرك ذب نم انيك ل أو ِْبَلَع هللا ىَلَص لحدا مث اَهْوُدعت َ 0

 يق ةرغأو يو قب هيث خوخ مث هيف كك شيرغ مس ِل لا ىلَص َيِبْبَو ىَوْضُقْلا
 . ٌةجاَح ْمُح ان اَم اوُناَق ٍراَصْنَألا َنِم ٌةَينِف ْمِهْبَلِإ جَرْخَ ةَرَراَبُمْلا ىَلِإ اعد ُديِلَوْلا ُهتبَأَو

 ٍبِلطُمْلا ِنْب ِثِراَحْلا ُنْب هدِئبُع َمْلَسَو ِهْبَلَع هلا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ِرمَأِب مهل | جرح م

 ”د ديم نتي فلتخاو لف دلل ْيِلَع ذزابو هلت ةئيش ةرذخ زب يِلَعو حو

 ذيع المقاول ٌةَبْنُع ىَلَع ُِلَعَو ٌةَرْمَح َلاَمَك ُةَبِحاَص اًمُهْنِم َّلُك َنَكْن نَأَك ِناَئْبْرَض
 ود #ثلاعن

 ْنِم ْمُهْضَْب انو سائلا ٌفْحاَرَت مك لع هللا يِضَر ِتاَحاَرِجْلا َكْلِت ْنِم َكِلْذ َدْعَب َدَهْشَتْساَو

 حرا



 ام ُهْبَ ُدِشانُي َوُهَو طَقَف ركب وُأ ُهَعَمَو ٍشيِرَعْلا يف َمْلَسَو ِْبََع هللا ىَلَص وللا ٌلوُسَرَو ٍضعَب
 . ٍرْضْنلا َنِم ُهَذَعَو

 اَدَبأ ضزألا يِن ُدَبْعت عت ؛ ةلق ميلا ٍناَميإْلا لأ ْنِم ٌةَباَصِعْلا هِذِه ُِيْفُت نإ ٌمُهّللا ُلوُقيَر

 وْ لاو يقع عكرف ماث نيِمِلسُمْا َُلقَو نيكرشُلا ةرثك َمُلَسَو هِيَ هللا ىَلَص رن امل
 ةينشلا نفذ تلا يف انو يئن أهلا فأل مهلا هيل يف
 اًذه ِرْكَب ابأ اي دِشْنَأ َلاَقَف اًمسَبَتُم ظَقِبَتْسا ْمُث مؤلا َّنِم ٌةَئِس مْ نو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّنَص ُهْئَّدَخ

 ٌعْمَجْلا مزفهس» رأكت وخر شيرغلا بات نب حر مك ذاب يأ عقلا ؛ ا
 ٍيفآلآ ُهَنالَث اوُراَص م ٍةحِبالَمْلا َنِم ٍفْلأب َنيِمِلْسُمْلا ُهّللا ُدَمَأَو [5 :رمقلا] 4َرُبُدلا َنوُنَوُيَو
 ىلاعت هللا مهمل ئرُبركألا لقفت فيك فرغت أل ةكيطلملا كاز ينآلآ ةسن اوئاَض م

 ٍلِصْفَم ْلُك يأ [١١؟ :لافنألا] «ِناََب لك ْمُهْنِم : م اوُبِرْضَأَو ٍقانغألا ٌقؤف اوُبرْضاَقط :ِهِلْوَقِب

 ْمَل سابع نْبا ِن نَعَو :نائبلاز يقتفألا يف ووش راقب عمات نب ٍةكْئالَمْلا ىَلْتَك َنوُقِرْعَي اوُناَكَو

 ُمِئاَمَع ِرْدَب َمْوَي ْمُهاَميِس ْتْناَكَو اًدَدَمَو اَدَدُع تناك ُهاَّرِس انف ِرْذَب ْمْوَي لإ ٌةَكِئَالَمْلا ٍلَئاَقُت

 2 ٌرْضخ ُمِقاَمَع ني َمْويَو ضيب

 ىلإ هفتشب ثده قخأ كو ذم و او ذقل لاق وأ نع بتتخ نإ ليفش نع
 ٌلوُسَ َلَواَنَت ِناَعْمَبْلا ىَّتلا اًمَلَو ,ُفيّسلا ِهِبَلِ َلِصَي ْنَأ َلْبَق هِدَسَج ْنَع ُهسأَ ُمُقتَك ِكِرْشُمْلا
 ملكه وُجْوْلا ٍتَماَش َلاَقَو ْمِهِموُجُو يِف هب ىَمَرَ ءاَبْضَحْلا َنم انك َملسَو هيلع هللا ىَلَص وللا

 ٍديِداَنَص ْنِم ّلَتَق ْنَم ُهّللا َلَتَقَو اوُمْرَهْناَف ٌءْيَش اهئ ِهْيَرَخْنِمَو ِهِيئْيَع يَئْيَع يِف ُلُحَد دل | رشم قب

 . ْمِهِفاَرْشَأ ْنِم َرِسَأ ْنَم َرِسَأَر ٍضْيَرُق

 هدي يف ْعطَقْلا مح فيس رب مَْي ُيِدَسَأْلا ٍنَصْحِم نب ُةَفاَكُم َلَاَكَو قاحْسإ نب هبا لاق

 يف َداَعَف ُهّرهَك هب ُلِاَك ُهَ | اقل يلع نب الزج افك مكس هيلع للا ىلس للا لوشن ىأ
 َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُهّللا َحَنَق ىّنَح ِهِب َلَئاَقُف ٍةَديِدَسْلا ٌضَيِ فَي أ نما ديِش ة ٍةَماَقْلا ٌليوط اَمْيَس ِهِدَي

 هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر عم َِهاَشَمْلا هب ُدهشَي هد ْلرَي مَ مل ؛ ْنْوَعْلا ىّمَسُي ٌفِيّسلا َكِلذ َناَكَو

 00 ل

 َدْعَب ش ْتَّنْضْلُف اَهْيْلَع ُمالّسلاَو ٌةَالَّصْلا ِهْيْلَع ّنَصَبَف هدلجب ْتَقْلُعَتُ اَهْيَلَع ُةَمرُكِع ُهَبَرُض

 .امُهْنَع ُهّللا ٌيِضَر َناَمْثَع مَ ىَلِإ َكِلْذ

 هيف اوُحِرْطُم ٍبيِلَقلا يف اوُحَرْطُي ْنأ َنيِكِرْشُمْلا ىَلعَمب َمْلَسَوِهْيَلَع هللا ىَلَص َرَمَأَ
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 هللا ْمُكَدَعَو ام ْمتدَجَو لَه نلف ْنْب ُنلُف ايَو ِنآلُ َنْب ُنآلف اي َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ْمُه ْماَدانَو

 فب بيلا لأ ا مس هَ هلا ىلَ اق اح لا يَ ام ٌتْذَيو يَ اًمح ُهلوُسَرر

 حاونأ ال اناس ملكت فيك هللا لوْ در اَي ُرَمُع َلاَقُ ٌسانلا يِبكَّدَصَ ينوُمتبْذَك مك ةريِشَْلا
 افك لاق اش اهي أ نوفي العمادي غ ْمُهْنِم ُلوُقَأ اَمِ ! َعَمْسَأب دن ام َلاَْك اًهيِف

 ةَيِفاَْلا ِرْذَب ٍتاَيآ ْنِمَو ٍقوُرْرَم ُنْبا َلاَكَو :ةرشحو مفي ايفو اوت لاقت للا مها

 1 ضو او ا ]أ جاجححْلا ْنِم ٍدِحاَو ٍرْيَغ ْنِم ُهْعَمْسَأ ُتنُ
 م ىّبَح ُهلوَتَأ اَمْيرَو َكِلذ ُركلُأ اَمْبُم ْتْنُكَو ٍناَميإلا ٍلْهَأ ٍرْصَنِل َكِلذ نأ َنْوَرَيَو ِتْفَولا كوم

 َدْعَب ب ةرل اققع امس لئلا تْرَص فمش ب ٍٍفيِرْشلا ع عِضْوَمْلا ُكِلُذ ىَلِإ ل وٌضْوْلاب يلع هللا

 م ٌعَمِجَأ يِمْؤُي ِةْرَمْلا

 نب هامل َنيِرجاَهُمْلا نب م الجر َرَشَع ةعبزأ َنيِمِلْسُمْلا نم ِرْدَب َمْوَي َدَهْشَْسا ِدَكَو

 ين ٍرْذَب ْنِم َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَلل ىّلَص ْعَرَ ملَو ؛ َنوُعْبَس َرِسَأَو َنوُعِبُس نيِكِرْشُمْلا َنِم َلِيُكَو ٍراَصْنأل

 اوُضَنَت ْدَقَو ىَحُض ًةئيِدَمْلا ّلّصَوَف اًريِشَب : ةئراح ْنْب َدْيَر َكَعَب ٍلاّوَش ْنِم ِمْوَي ٍلْوَأَو َناَضَمَر ٍرخآ

 ذَق ُهلَع ُهَللا َيِضَر ُكاَمْثُع َناَكَو َمّلَسَو لع هن هللا ىلض يلا جلب ةقذ باث ب أ

 مث «ورجأَو ِهِْهَس َمَلَسَو هيَ هللا ىَلَص هللا لوس هَل َبرَضَف اًهِضيِرْمَتل ِرْذَب ْنَع ٌفّلُخَت

 َلوُسَر يِذُْنَو ٍمالَسِإلا ُبيِعُت ْتْناَكَو َناَرْرَم ِتْنب َءاَمْصَع ىَلِإ (يوطخلا ٌّيِدَع ِنْب ِرِيَمُغ ُةْيِرَس
 هيلع هللا ىَلَص يلا مم حْبُصلا ىّلَص من اهل الئ ريم اًهَماَجيف َّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا

 . ٍناَرْنَع اًهيِف ٌحِطَتنَي آل َلاَقْق َكِلْذ ُهَربْخَأَو ةكيَملاِب َمْلَسَو

 ام 2

2 

 ٍمِئَلُس يتب ُديِرُي اعبي رب دخت مالشلات ؛ ؛الّصلا يَلَع َجَرَح ِرذَكلا ةرقزق ُةَوزع م

 دليل ٌةَرْشَع ٌسْمْح تي تبيع ثئاَكَو اًدَحَأ قلي ْمَلَك اًرْشَع َليِقَو اند َماَقأَف ُرْدُكلا هَل هَل َلاَقُي هام ْنَلَبَ

 نع هللا ىّلَص بلا ىَلَع ضِرحُي ناكر ٌيووَُيْلا ِكْنَ يبأ ىَلِإ (رَِمُع ِنْب ٍمِلاَس ُةيِرَس , مث

 . ُهَلمَقَف ْمِلاَس ِهِيَلِإ لبق ٌرْعّشلا هيف ُلوُقَيَو َمْلَسَو

 ٍسأَد ىَلَع وش فضي تسلا َمْوي داك ٍةكيَِمْلا ِدوهُي نم ْنَطب عاب يتب ةَدزَع م
 ىَلَع َمُلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص نيبللا عم ةرخهل ا َدْعَب ُراَفُكْلا ْثَناَك ْدَكَر ٍةَرجنهْلا َنِم ّنِم اًرْهَش َنيِرْشِع
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 ْمُهَو هد هيَ اويلي الو هوُبراحُي أل ْنَأ ىَلَع مالا َو ُالّصلا ِِيَلَع ْمُهَعَداَو ٌمْسِق ماَسْنَأ هال

 ُشيرُفَك َةَواَدَعْلا ُهَل اوُبَصَنَو ُهوُبَراَح مْسِقَو عاف وُنبَو ريضلاَو ةطَرف ةثالثلا ٍدوُهَيْلا ُفِئاَرَط

 وه بي ناك نم مهلمف برا نم فَ هر ُهمَأ ِهْبَلِإ لوي ام اوُرَطَتْناَو ُهوُكَرَت ْمْسِقَو
 نم ةفعلا ضقت نم لأ كك واما مواكب ودع عمو ارا ام اك نم مص

 ٌدَشَأ ْمُهَرَصاَحُم ِرْدَب ةَعفَو َدعَب ٍلاَّوَش يف ُمالَسلاَو ٌالّصلا هْيَلَع ْمُهَ :راَحُف عاَقنيق وُنَب ِدوُهَْلا
 يف لا تثق شنب اكو بلاش يع يب ةزئَح ديزل كو ؛َرشَع سفح ٍراَصِحْ

 ّنَأَو ْمُهَلاَوْمأ ىَلَع ْمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوْسَر مُكُح ىَلَع اوُلرت َبْعْؤلا مهبول

 ل يو يلو لب اشي ٍةكيِدَمْلا َنِم اْوَلْجُي نأ َرَمَأَو ةيْوُذلاَو ءاَسْنلا ْمُهَ

 . ةَريثَك ّدْلآَر

 قبولا ةَوْزُ
 ِنْئنْلا سأَر ىَلَع اًهْئِم ٌنْوَلَح سْمَخِل ٍدَحألا مْوَي ٍةَجِحْلا يِذ يِف ٍقيوُسلا ُةَْرَع مَن

 يقي قيوكلا نييرذشلا وز ركفأ نات كل لباب تيتو يجول نب م اًرْهَش َنيِرْشِعَو

 آل نأ َرْذَن ةْكَم ىلإ ِرْذَب ْنِم ٍريِعْلاب َمَجَر َنيح َكاَيْفْس اَبأ ذأ ةوزكلا وله بس ناَكَو َنوُمِلْسُمْلا
 ْنِم بكَ ْن ا ىلل شالا لت

 اجر اوُلتَكَو الن اوُقَرَحُف ؟ ٍةَكيِدَمْلا َنِم ٍلاَيْمَأ ِةَنالَث ىَلَع ضْيَرُعلا اًوَنَأ ىَّتَح ُهئيِمَي ٌوِبُيِل شْي

 ّنِم ِنْبَتئاِب يِف ْمِهبَلَط يف ُمالَّسلاَو ٌءألَّصلا ِهْبَلَع َجَّرْخَو َنيِعِجاَر اقرا راض نب
 يدا اع يو نيوشلا برم نولي احضأ ناقل وُبَأ ٌلَعْجَو ٍراَضُنَألاَو َنيِرِجاَهُمْلا

 ةئيِدَمْلا ىَلِإ َمَجَرْف ُمالسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ْمُهْفَسْلَي ْمَلَو َن ةوُميسُملا املأ ٍبرهلل نرخ
 .ماَيَأ سن ُهيِيَغ تلاكر

- 

 َيِضَر ُرَمْعَو ركب وُنأ ُهلْبق اَهَبَطَحَو اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَماَفِ يلع َجْْرَت ِةئْسلا هذه يِفَو
 ٍراَصْنَألاَو َنيِرِجاَهْمْلا َنِم ُةَعاَمَجَو اَمُهاَعَد ٌّمُن َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص اَمُهْبِجُي ْملْف اَمُهَْع ُهَللا

 ُرَع هللا َّنِإ َلاَق ّمُن ًةَعيِلب , الخ عاسو يلم هللا ىلَص باطخ ايش لع اكو اوقعتنل لأ

 لاعب ىلع ُهْمجْوَر ذك يلأ اوُدهْشاَف بلاط يبأ نب ّيِلَع ْنِم هما َجْورَأ أ يِنَرْمَأ َّلَجَو
 اوُبِهَتلا َلاَقَو ٍرْسُب ْنِم ٍقّبطب ّمْلَسَ ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص اَعَم ْمُث ْيِلَع كِلْذِب ّيِضَر ْنِإ ٍةّْضِف ٍلاَقْثِم

 0 يف عاشو قلع ال ى نبل عض نع لكك يت

 اي َكِلْذِب ٌتبِضَر ْدَق َلاَنَك َكِلْذب ٌتيِضَرَأ ٍةْضِي ٍلاَقثِم ٍةئامعَبَْأ ىَلَع ُةَمِطاَف َكَجْوَرَأ أ ْنَأ يِنْرمأ
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 يرو اَمُكيلع كابو اَمُكَْج ْرعأو اَمُكلْمَش هللا َعمَج ملْسلاَو ٌةالّصلا ِهَْلَع لاق هللا َلوُسَ

 ِنْب ِدَّمَحُم ٌةَيِرَس) من «َبْيَطلا ٌريِثَكلا اًمُهْنِم ُهَّللا ج رْخَأ ْدَقَل هْللاَوَق ُسْنَأ لاق اًبّيَط اًريِثَك اًمُكَنِم

 ُهَللا ىّلَص هللا َلوُسَر وُجْمَي اًرِعاَش َناَكَو ٌيِدوُهَيْلا ٍفَرْش ذألا نب بْعُك ىَلِإ ُهَعَم ةَعَبْرَأَو (ةَمَلْسَم

 .هوُلتقَو هيل اوُهُجَوَتف شْيْرُف َراَفُك ِهيَلَع ُضْوَسُيَو َمْلْسَو ِْبَلَع

 نأ اَهْبْبَسَو ٍةَرْجِهْلا َنِم م اًرْهَش َنيِرْشِعَو ٍةَسْمُح سْأَر ىَلَع ٍدْجُن ِةّيِح ٍةيِحاَنب َناَمْطَغ ٌةَوْزَغ ْمُث
 ئيراَحملا راسل نب دوكغت مه ةزاشإلا ويري اوئشت براحة يني نب امم

 اًسِراَف َنيِسْمْحَو ةئامعبزأ يف َجَرَحَو َنيِمِلْسُمْلا ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ٌبدَنَف اًعاَجش َناَكَر

 يف اوبر مس علا ىَلص هطيفعب ومص امل اع نب نام ةهلا ىلع فلنا

 ىَلَص وللا ٍلوُسَر ىَلَع َلْخيدَأَك ُنايِج ُهَل  ُلاَقُي ةبلخَت يتب ْنِم ْمُهّْنِم الجر اوُباَصَأف ٍلاَبجْلا سوؤُر

 0 يا

 ٌدْمَحُم َدَرَقْلا ِدَق ٍروُكْعُدِل اوُناَقَف ُهَئوُرظْنَي ْمُهَو اَهَنْحَن اًهَتْحُن َمَجطْضاَو اًنِجَيِل يل ٍةَرْجَّش ىَلَع امهرَشَن

 يثي كلن نم لاق مالسلاو ةالصلا هلع هيأر ىلع مك ىفح ف دعو نق ب كي

 . َمْوَيلا

 حف دي نم فيلا َعئَوف هردَص يف ليج همك هللا مْلَسَو ِهِئَلع هللا ىَلَص لاق

 ّ َهَلِإ ال نأ ُدَهْشَأ اَنَأَو َدَحَأ أل َلاَقَ ميلا يني َكعَتْمَي ْنَم َلاَق َمْلَسَو هيلع هللا ىّْلَص يبل

 اوُنَمآ َنيِذّلا اَهِبَأ اب ُهّللا ل رثآو مالشإلا ىلإ | ْمُهاَعَدف ُهَمْوَك ىأ من هللا لوُسَر َكّنأَو ُهَللا

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َعَجَر ْمُث هَيآلا © «مقيدبَأ ْمُكبلإ اوُطْسْبَي نأ ْموَق مه ذِإ ْمُكِيَلَع هللا َةَمُعِب اوُرُكْدا

 .هَلْيَل َةَرْشَع ىدخإ ُهَنيْبَغ ْتَناَكَو اَدْبَك ْنَْي ْمَلَو َمّلْسَو

 هلق 2

 َناَرْحَب ةَوْرغ
 سا 88# ركب 2 م ُهَمَلَب دب هةيضس مس ىلع سا جدهم اه شمل جارفم جمعت م2
 اهب نأ ٌمالّسلاو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهْمَلَب ُهْن هنأ اهببسو ميلَس يب ٌةَوْرَع ىَمَسَتَو َناَرْحُب ُةَوزْغ ْمُث

 ْمِهِحاَيِم يِف اوُقَْمَت د ْمُهَدْجَرَف ِهباَسْصَأ ْنِم ِةئامِئألَن يف ٌجَرَخَف مْيَلُس يِبَب ْنِم اًريِثَك اًمْمَج

 ةرَس) ْمُث لاي َرْشَع مبيع تْناَكَو موُقكم ْمأ نبا ٍةئيَِمْلا ىَلَع َلمْغَعْساَو َديَك قلي ْمَلَو َمَجْرَ

 اي ضرغي بكا آلا يف دج هانم نب دام مشا وقل ىلإ لع هللا نيه قرا نب

 ُهْللا ىَّلَص هللا ٍلَوُس ّر ىَلَع اهب اوُمِدَكَو اقوا ريب لاَ مَعَ يأ ب اف اهب شير

 . مُلَسَو ِهْيَلَع

 عل



 م

 2ع
+ 8 

 هب د ٠
7 

 ْتْلَخ َهَلْيَل َةَرْشَع ىّدخإل ِتْبّسلا َمْوَي ٍقاَنْتألاب ثَالَن َةَئَس ٍلاَّوَش يِف ثناَك ٍدْحَأ 4 ُةَرْزَغ مَ
 َبَتكَو رب َمْوَي مُهَرأت اوكرذُيل َمُلَسَو َِِلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ٍبْرَحِل ٌشَْرف ثمل هن
 9 مهب َراَسَو مِهربخب َمْلَسَو ِهَْلَع هلا ىَلَص وللا َلوُسَ سر ربح ُريْسُي اَباَتِك ٍبِلَطُمْلا ِدْبَع ُنْب ُس ٌساّمَعْلا

 وُفِسَأ َنيِمِلْسُمْلا َنِم َلاَجِر َناَكَو ٍةَيِدَمْلا َلباَقُم د يلق نم يِباَلا ني وَ ىثح نايس

 يأ بأ و هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَو يرو ِرْذَب ٍدَهْشَم ْنِ م ْمُهَناَق ام ىَلَع
 ٍقْوْف ْنِم اوُمُرَو مُماتلتاَ ةمرألا ُمْوَمْلا لحد ْنِإْ اوُتكْما هباَحْصَأِل لاَقَو ئيِدَمْلا يِف ُتْحْملا

 ص

 ان َنْوَرَي ال اَئِئاَدْعَأ ىَلِإ انب ب جرحا م ملا اذه ىثمتَت انك هللا لو ا مذقلا كيلذأ لاقك توي

 داَهَتْجِإِلاَو ٌدِجْلاِب , مُهَرَمأَ ْمُهظَعَو مَ * ٌةعُمُسْلا سائلاب 0 ا هْيْلَع ىّلَصُ منع عاب

 هْيَلَع لخد مث ؛ كأي لدثلا حرم مِْوُدَعِ ءيَمَتلاِب ْمُه و اوُرْبَص اَم ” ٌرِضَنلا ْمُهَل َن أ ْمُمَرَبْخَأَو

 ام اوُلاَقَو اوُعَتَص ام ىَلَع اوُمِدَنَق ُهَقْيَس اليس دقو كنا بأ ذقو عرخ ف كي ماشا ةلضلا

 دن ىلع اهنشم لة ب نيل فا هن لل تفي ات خنضا كفل نأ ا نا

 يبأ نب ّيِلع ِدَيِب َنيِرجاَهْمْلِل هَرِل ٍةَوَْأ ل هَنالَك ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َدَقْعَو ِهْوُدَع َنْيََو ُهَنِبَب ُهّللا
 يقل يأ وي رق يق رفا نب بشاب تخل اَوِلَو ُهَهْجَو هللا ْمّرَك بِلاَط

 . عراد لام َنيِمِلْسُمْلا يف َو اَمُهْنَع هللا َيِضَر

 ِنْيَعِراَد اًمُهْنَع ُهِلا ّيِضَر َةُداَّبُع ُنْب ُدْعَسَو ٍذاَعُم ُنْب ٌدْعَس ٍناَوُدْعَي ُهَماَمَأ ِناَدْعَسلا جرو ةمامس

 لع علفأو نكست ٌةَمَْلْسُم ب هم هللا كلي يزتلا ىلع مرش أ ّنْبا ٍةَئيِدَمْلا ىَلَع َلَمْعَتْساَو

 مِهيِف ٍلُجَر ِفألآ الث َنوُكِرْشُمْلاَر ٍلجَر فل هلأ َنوُمِلْسَمْلا َناَكَو ٍرَحّسلا يي ُمالَسِلاَو ٌةالّصلا

 ُمالّسلاَو ةلشلا هيلع كتر رف نفسو بهي بالآلَو رق المو جرا امن
 . ٍقاَْتلا ٍلْهَأ ْنِم ُهَع ْنْمِ ةئاوثالَن يِف بأ ُنْ : هللا ُدْبَع ُهنَع ْمَجَرَر ٍدَحَأب م عام

 َنوُمِلْسُمْلا ٌفَص ْمُث ؛ :يرلعل فارمثإلاب فرقأ سَ هيلع للا ىلص يلا د لاَقُيَو

 ىَلَعَو ديَِوْلا ُنْب ُدلاَح َنيِكِرْشُمْلا ٍلْيخ ٍةكَمْيَم ىَلَع َناَكَو ةَحْبّسلاِب َتوُكِرْشُمْلا ٌفَص ٍدْحُأ لْصَأب
 الجَر ْنوُسِمَح ْمُهَو املا ىَلَع َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص َلْعَجَو ٍلْهَج يبأ ُنْ هب ُةَمرُكِع اَهِتَرَسِيَم م

 انوُمََُِر نإ اًنَروُهُظ اوُمْحاَ ْمُكيَلِإ لِسزأ ىّبَح اًذه ْمُكَناَكَم اوُحَرْبَت + هل ناكر ريب ل ّنْب هللا َدْبَع

 َنيِكرُْملا َنِ م لِيقَو ُبْرَحْلا ِتَعَفَوَر ءاكوكرشت لق اتذبغ ذق انوار نإو انور لق لع

 ٍرْكْسَعْلا ِنَع ْمهوُفَشَك ىّتَح ٍفوُيُسلاب َراَفُكْلا | رْشَخُل َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُهَرْضْن ُهَللا َلَْلَأَو ٌدَعاَمْج

1 



 َدوُمِلْسُمْلِإ ْمُهَعِبَتَو ٍلْيَوْلاِب َدوُعْدَي ْمُهْاَسِنَو ِءْيَش ىَلَع َنْوْلَي آل ُراَثَكلا ىَلَوف ُةَميِزَهْلا ِتْناَكَو

 هللا ٍدْبَع ُباَحْضُأ َلاَقُك مِئاتَغْلا َنِم هيف اَم َنوُذْحْأَيَو َرْكْسَعْلا َنوُبهْنَي اوَُقَوَر ْمُهوُصِْهْجَأ ىّنَح
 لاق ام مكيِسْلأ ريب نب هللا ُدبَع لاَ َنوُرطَتَت امك ْمُكياَحْسأ 0

 اًمَلُف ِةَميِنْعْلا نم ُنَبيِصْنَلَف سائلا ُنَيِنَأَتِل ِهَللاَو اوُلاَق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر م

 هلهَأ ِةْلِقَو ٍلَبَجْلا ءالخع ىَلِإ ِديِلَوْلا ْنْب ُدِلاخح َرَظَنَو َ َنيِمِزَهْنُم اوُلَبْقأَف ْمُهُموُجُو ْتْفِرُص قرت
 مقرلتفف املا رثكلا نب يِقَب نم ىلغ اول له يب ُنْب ُةَمِرْكِع ُهَعِبَنَو ٍلْيْخْلاِب ُرُكف

 ْنِم لَه لاَقُف ٌعاَبِس َّج رح لفل اوُفَطضا ام ْمهأ يرحب يَ ريب نب هللا دع ْمُهَرِأَ

 اًئماَك يِشَحَو ناَكَو بهاذلا سنأك ناك هيلع دش بِما بع نب ره ِبلإ جرم زاب

 َيِضَر هب ِدْهَعْلا ٌرِجآ َناَكَف ِهْيكْرِو ِنْيَب ْنِم ْتَجَرَح ىّتَح ِهيَبْرَسب ُهاَمَر هله اَنَد اًمَلَق ة ٍةَرْخَص ٌتْحَن

 . ُهْنَع ُهّللا

 َداَكَو َلِيُق ىَّح ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ٌنوُد َلَتاَك ِرْيْمُع ْنْب ُبَعْصُم َناَكَر

 ليك ذق ادهم ذِإ حاصق سو يَ هللا ىَلَص هللا لو لطب رهو ةئمق ب هلق يأ

 ْمُهْضْعَب ُلُثقَي َنوُمِلْسُمْلا َفطَعَف م ْمُكاَرْحُأ ةهج ْنِم اددرقْخا يأ ْمُكاَرخُ هللا َداّبِع ْيأ لِئاَق َلاَقَو

 هيف ْعْفَوَر ْمُهْرِئاَس قون ل ةئيِدَمْلا ٍةَهَج ىلإ ْمُهِم ُةَمئاَط ْتَمَرَهْلاَو َنوُرْعْشَي آل ْمُهَو اًضَْب
 ةَعيزَأ هباَحْضُأ ْنِم ُهَعَم تب 'و ع اول ىلح ملسَو لَ هللا ىَس وألا لوس تو لق

 نب َبيِصََو ٍراَصْنأْلا نب ُةعْبَسَر ُقيُدَصلا ركب وب ْمُهْنِم َنيِرِجاَهُمْلا ْنِم ٌةَعْبَس ًالُجَر َرْشَع

 رذَب مَي نيِكرشُمْلا َنِ :اوباضأ اتا سو هيَ هلا ىلض اوال نوب نيم

 الث دْمَحُم مْوَقْلا يفأ َناَيْفُس وُبَأ َلاَقَف اليت َنيِعْبَسَو اًريِسُأ ٌنيِعْبَس ٌةَئاهَو َنيِعْبرَ

 ِتاّرَم ْثآلَك َةَفاَسق 1 جل لا ملم هلع لا لص يلا ا

 ٍتاَدَم تلك ب باطَتْلا ْنْبا ِمْقْلا يف ؟ مك هوب وُيجُي نأ َمْلَسَو ِهَِلع ُهْللا ىّلَص نيبنلا ْمُهاَهْت

 ٌرْدَع اي َتْيَذَك َلاَقَف ُهَسْفَن ل اخ قلمك ذو أ دق هدأ ل

 .لامسسم ُبْرَحْلاَو ِرْدَب مْويِب ْمْوَي َلاَك ٌكْءوسَي ام َكَل َيَِب دَقَو ْمُهْلُك ةاّيخَأَل ٌتْدَدَع َنيِْلا

 ع
 00 أع ار

 أح :

 ىلْفُسلا ىئْمهْلا ُهقِيِعاَبَر ْتَرِسْكُ ٍذهَمْوَي َمْلَسَو ِهِئَلَع هللا ىَلَص هلا ُلوُسَر َيِْيَ

 يأ سر ىَلَع ضيا اوُمههَو ُةئلجَو تحرج هيهبح يف ٌجشَو ىلذشلا ُهََفَش كح

 ُةَحْلط ُهَئَضَمْحاَو ِهِدَيِب ٌّيِلَع ذَخَأَك ٍةَرْفُح يف ِهّنِشِل طَقَس ىّبَح ٍةَراَجِحْلاِب ُْوَمَرَو ُةَدوُحْلا اوُرَسَك

 نب ٌةَدْيَبُع وُبَأ اَمهَعْرقلاَك ِههجَوب رغما نم نافع د ْتَبِشْنَو امِئاَق ىّوْتْسا ىّنَح هللا ٍدِيَبُح ُنْبا
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 كِلاَم ٌصَتْماَو ٍفيِرَشلا ِهِهْجَو يف اًمِهِصْوَُغ ٍةَّدِش ْنِم ُهاَنيَِت ْتطَقَس ىّنَح اَمِهْيَلَع ٌضَعَو حاّوَجْلا

 نع ماشا ةلشلا هيلع اق ل مل ينجو يم لا قرا يبس ب هلو نس

 .ُراّنلا ُهْبِصُت ْمَل ُهَمَد يمد ٌسسَم

 ٍدخأ مَ َمُلسَو يلع هللا ىْلَص هللا َلوُسَر ةئوق نبا وللا ُدْبَع ىتَر لاك ةَماَأ يبأ ْنَعَ
 سو هلع هلل ىلص هلا وُ َلاَقَك ةَمِمق نبا اَنأَو اَهْذُخ لاق ُهَئْيِعاَبُر َرَسَكَو ُهَهْجَر ٌجَشَ

 ُهَعطَق ىَّح ُهَُحطْنَي ني مف يلب نبت لع لل طلتك لا نأ دهجو نع مذلا ُحَسْمَي َوُهَو 0

 لس لح أ مب َملَسَو ديل هللا ىلص عرج الل اب لاق نارا ممل عَ طة

 ءاَمْسلا َنِم ُباَدعْل ْمِهَِلَع رت ضزألا ىلع ءْيَش هل َمَكَو ول ُلوُقَيَ ُهَمَد شي َلَعَج ايش

 . َنوُمَلعَي ال ْمُهْنإَف يِْرَقِل زِْغا ْمُهَّللا َلاَك ْمُت

 عبس فيس ٍلِئَمْوَي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ِلوُسَر ُهْجَو َبِرَض لاق ٌيِرْهّزلا ِنَعَر

 يْجَر ىَلَع ْتَعْقَو ىَّح ٍناَممنلا ٍنْب داع ُْيَع ٍذِيَمْوَي ْتَبيِصَأَو اَهَلُك اَهَُش هللا ُهاَقَو ُةَيْرَض
 هللا لاقَو اهِضْرَم ىلإ | اَمُدَرَو ِهِديِب اَمّدْحَأَف َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ِلوُسَر آإ اهب ىَنأ

 ٍمِهَسب ٍنْيَصْحْا نب موُكلُك ُيراَمِجْلا مهَر وُبَأ يِمْدَو اَمُهْدَحأَو ِهِئيَع نَسْحَأ تناك الام هسه

 شخ ن هللا دنع فيس عقلا ريل ماس هلع هللا ىلَص هنأ قصي هرخت يف وَ
 ىَنَسُي فيلا َكِلذ ناكو هب تاق اًْيَس دي يف داعم اوجيرع مُنَسَ لع هللا ىَّلَص ةاطغ

 يلام َداَدْعَب يف للاب مِصقْحُملا ءاَرَمَأ نم يلا ان ل

 َجوُوُمْلاَو َفوُنَأْلاَو نادآلا َنوُمْطَقُي ْمهِب َنوُلْكمُي َنيِمِلْسُمْلا ىلفقب َنوُكِرْشُملا َلْكَمْشاَ ؛راَتيد

 .نوطُبْلا ٌنوُرُقْبَي

 نب يأ ةقيرشلا ديب مْلَسَو َِْكَع هللا ىّْلَص َلعقَو َدوُرْشِعَر الث راحل نم لقد
 َبْرَحْلا نإ ِتْوَص ىَلَْأب َحَرَص ْمُث ٍلَبَجْلا ىَلَع ٌفَرُش أ ٌفاَرِصْنألا َناَيْفُس وُبأ َداَرَأ امَلَو ٍِفّلُخ

 هللا َلاَقْك ُهْبِجَأ ٌرَمْعِل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُس ر َلاَقك ُلَبُم لا ِرْذَب ٍمَْيب ْمْوَي َلاجسِس

 ْمُكُدلتَكَو جلا يف االثك هاَوَسأل رم لاق ملا يأ ثا كاي ونبأ َلاَقَك ُلَجَأَر ىلع
 َآلَو اَنَالْوَم ُهَللا اوُلوُق ُمالّسلاَو ُهَدلّصلا ِهْيَلَع َلاَقَك ْمُكَل ىّرُع الو ىّرُعلا اك نإ َلاَقَك ٍراَئلا يِف

 نم ٍلْجَرل ملْسلاَو ٌةالصلاِهيَع لاَ باقل ماعلا ٌرْدَب ْمُكُدِعْوَم ىداَت َفَرَصْلا امَلَك ْمُكَل ىَلْوَم
 ُهْطَب َرِقُب ْدَكَو ٌةَرْمَح ىلإ َمّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص َوَظَنَو ؛ٌدِعْوُم ْمُكديبو اتي َرُه مَع لك هباَحضأ
 ْدَقُك َكِيَلَع هللا ُهَمْحَر ٌلاَقْك ُهنِم ِهِبْلَقِل َعَجْوَأ ٍءْيَش ىَلِإ ظني ملف ُهانُدَأَو ُهُقلَأ َعِدُجَو ويبُك ْنَع

 . مِجْرلِل ًالوُصَو ٍرْيَخل الوعل تنُك



 ٍدحاَوِرْبق يف ُهَعَم َنِفدَو ٍشْج نب هللا ُدْبَع هيخأ نبا ةَرْهَحب ُلْثُم اَمُك ِهِب لكم ْنْمِمَو
 نم امو ءآلْؤه ىَلَع ديه ان لاق َنيِمِلْسُملا ىلثُت ىَلَع مالُسلاَو ُهالّصلا هيَلَع فَرشأ امل

 خيب خيرات مّدلا ُنْرَل ُنْوّللا ُهُحْرَج ىَمْذَي ةَماَيِقْلا ْمْوَي ُهتَعِبي ُهللاَو الإ هللا يف ٌحَرْجُي حيرج

 ْثَييِصُأ امل َمَلَسَو هلع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُس َر لاَ اَمُهْنَع هللا يِضَر ٍِساّبَع ِنْا ِنَعَو . ِكْسِمْلا

 امام نم ُلُكتَ جلا اهنا هر رشح ريَط فاجأ يف مهحاوذأ هللا لَم دأب محو

 شو ويرش مولكأم يلب اون و اَمَلُك ٍشْرَعْلا لِظ يِف ٍبَمَذ ْنِم َليِداَتَق ىَلِإ | يِرَأَتَ
 ٍنَع اوُلُكنَيَن د ٍداَهِجْلا يِف اوُدَهْرَي ًالَقِل ائب هللا ْعَْئَص ام َنوُمَلْعَي ائلاَوْخ َتْيَل اي اوُلاَق مهليقَم

 ٍدْلا نّيَسَحَت الو . هيل ىَلَع ٌلجَوو ّرَع هللا ََرْئأَك ْمُكنَع ْمُهنلْبأ ا أ ىَلاَعَت ُهللا لاق بسلا

 .ِتاَيآلا [119 :نارمع لآ] 4َنوُقَررُي ْمهْبَر دْنِم ءاَيخَأ ُلَب اَناونأ ملا ليبَس يف اوي

 ٍدَسألا ٍءاَرْمَح ٌةَوْرَع

 دحألا مي ٌةسيِبَص ْتَلاَكَ ةيِدَمْلا نم ٍلاَيَأ ةيِناَمَ ىَلَع ّيِهَو دَسألا ِءاَرْمَح هوز م
 هلع هللا ىَلَص هُم ىقاو سنألاب ْمْوُدَع بلْ باح َمَْسَو هع هللا ىَّلَص ع جر

 ْيَلَع ٌجَرَح اَمْنإَو اًدخَأ َدِهَش ْنَم ْيَأ سنألاب ائَمْوُي رَضَح نم الإ ٌدَحَأ انعم عن عرفت لأ ل
 سَ يبل لَ اذ مهب ادت ميرلط يف عزخ نأ مللت ذل اًبِهْرُم ُمالَسلاَو ٌةالّصلا

 ْدَقَو ِةئيِدَمْل | ىلإ ْمَجر مث ماي ثالث اَهب ٌمالْسلاَو ؛الْصلا بلع ماَقأَو ْمِْرَدَع نع مُهلجوُي مَ

 ِصاْعْلا يب نب ةَريِغُمْلا نب ٌةيِراَعُمب َكِلذ هِجَرْخَم يِ َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَلَص َرِفَطَو اًسْمَح َباَع

 . اًرْبَص ِهِقْنُع بِرَضِي َرْمآَ

 هلام ُهَعَمَو ِدْيَق ٍةَيِحاتِب ْلَبَج ِنَطَق ىلإ (دَسألا ٍدْبَع نْب هللا ٍدْبَع َةَمَلَس يبأ ُةْيرَس) مَ

 اًمُمْدِجَي ْمَلَن ٍدِلْيَوُح نيل ةَمََسَو ةَحْلُص ٍلطِل نيرجاهملاَو راَصنألا نم الج َنوُسْمَحَو
 َناَيْفُس ىلإ ُهَدْحَ (سينأ نب هللا ٍدْبَع ٌةْبِرَس) ْمُث اديك َقْلَي ْمَلَو الع رمل ًءاَشَو ًالبإ َدَجَوَو

 هللا ُدْبَع ا دبع هلققف هبل َحوُمُجْلا عَمَج هلأ هنأ سو هيلع كلل ل كلت ل 5 رعب ّيِلَذهْلا ٍدِلاَخ نْنا

 .ةينلاميق ىلع أر أ
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 ىَلَع َمِدُق ٌناَفْسُعَو ُهْكَم َنْبَب ٍلْبَذُهِل ٍءاَم مسا عي عيجّرلا ىَلِإ (ِتباَن نب : مِصاَع ٌةْيِرَس) ْمُن

 ائيِف ّنِإ هللا ٌلوُس راي اوُاقَ ِةراَقْلاَو ِلْضُع نم طهر دحأ َدَْب مُلَسو هلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر

 ْمِهِئَلَه َر ٌرمَأَو هباَحِضَأ نم ةثب همم ثعبف انهي كباخشأ ني ارث انعم ثبات الإ

 ْمِهِيَلَع اوُحّرضتساَك ْمِهِ اوُرَدَع عيجّرلا ىَلُع اْوَنَأ ىّتح مَْقْلا ْعَم م اوُجَرْخُف ِتباَن ّنْب َمِصاَع

6١ 



 مدبب َلاَجْرلا لإ ْمِهِلاَحِر يِ ْمُهَو ِمْوَقلا عري ملك لج ْيَئئاِم ْنِم ٍبيِرَقِ ارت الْيَذُه
 ٍدَهَعْلا ىَلَع ْمهْبَلِإ َلَرلَو اوُلَُف ىتح ْمِصاَعَو ٌدِلاَحَو ٌدَئْرَم ْمُهلَئاَقَ ُْموُشَع ذَكَو وُيْسلا
 ُهوُلَتَقَف هلل ا م سلا قياس ان للا دنضو ةلا نإ ذيل يدع نب بي * قاَئيِمْلاَو

 هللاب كُدِشنأ ديل نايفُس وُ أ لَكَ اَمُوُلتف ةُحَم يلهأي اَمُهوُعاَب ىَح ٍدْيَرَو بِبُحب اولا

 نأ ُتِحَأ اَم ام هللا َلاقَك كِلمَأ يِف َكنآَو ُهقُْع ُبِرضَن َكئاَكَم ائدنِع نآلا اًدْمَحُم نأ ُبِحنَأ
 دايْفُس وُ َلاَقَك يِبمَأ يف ٌسِلاَجَل يّنَأَو هيِذؤُ ُةَكْرَش ُهْبيِصُت هيف َرْه يللا ِهِناكَم يف ّنآلا اًدّمَحُم

 .ُهوُلتَف ْمُث اَدْمْحُم ٍدْمَحُم باَحْضَأ ٌبُحَك اًدَحأ ُبِحُي اًدَحَأ سائلا َنِم ُتْيَأَر ام

 يَلَع ُهَنعَب َناَفْسْعَو كَم َنْيَب ٌعِضْوَم َوُهَو ةَنوُعَم ٍرثب ىَلِإ (ورْمَع نْب ٍرِذنُملا ةَيِرَس) مث
 ٍبِعَألُم ِءاَرَب يبأ بَلَطب ْمالْسِإلا ىَلإ دجخك لأ اول اوفا نب نيَِْس يف ماسلا ٌهالَّصلا

 يِئَب َلِئاَبَق ليلا نب راع مهئَلَع حّرضتسا ةَنوُعَم َرْثب اوُلَرَن ىّتَح اوُراَسُن ٍهِراَّرِجَو 5 كسلا
 اوُذَحَأ ْمُهْوَأَر امل نلف موياخر يف مي اوطاخأت [ َمْوَقْلا اوُشُع ىّتَح اوُجِرْخَف ًالْعِرَو ًةَيِصُْع ِمْيَلُس

 ْمْلب امَلُف ٌيِرْمْضلا بم َنْب وَرْمَعَو ٍدْبَر ّْنْب بْعَك لإ | مِمِرْجآ ىلإ | اوف ىّتَح حج ْمُهوُلَئاَكَو ْمُهَل لويس
 ْمَلَبْف اهو تشم اها اذهل تنم ذق وازب يب ُلَمَع اًذه لاق ْمُهْرَبَخ م او هيلع هللا ىَّلَص نيل

 ىّلَص هللا ُلوُسَر ُتْيَأَر ام َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِكِلاَم ِنْب سّنَأ ْنَعَو ءاَفسَأ َتاَمَق ِءاَرَب ابَأ َكِلُذ

 ْمُهَلتَق ْنَم ىَلَع اَعَدَو َةئوُعَم ٍرْثب لأ ىَلَع َدَجَو اَم ٍدَحَأ ىَلَع َنِرَح يأ َدَجَو َمْلَسَو ِْيَلع ُهَللا

 ٍريِضْنلا بة
 ىَّلَص جَرَخ برأ لس وألا عيِبَد يف ْتْناَكَو دولا ّنِم ٌةَريِبَك ٌةلْيرَق ريضُنلا يتب ٌةَوْزَغ ْمُث

 يف ْمُهيوَْسَيْمُهلَع هللا َيِضَر ْيِلَعَو ُرَمْعَو ركب وُبَأ مهيِف هباَحْأ ْنِمِرَثث يف َمْلَسَو لَ هللا
 اوُمَه ْمُث تبيح ام ىَلَع َكُئيُِت مالا ابأ اي اوُلاَقك يِرْمَضلا يم ُن رْرْمَع اَمُهَْلَتُك نْيَلُجَر ةّيد

 مهل لاك اوه ملك مكشِ ُيْب مَلَس ْمُهاَلَو َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُهوُْفت هيلع ةرْحَص هاب

 مَْقْلا دا امي ٍءاَمّسلا نم ُرَبَخْلا ُهانَأَن ٍدْهَمْلِل ٌضفنَلُهّنَِ ْمُتْمَمْه اَمِب ُنَوْبْحَيِل ِهْللاَو اوُلَعفَت ال

 هَباَحْصَأ ُهَعبتَو ِئيِدَمْلا ىَلإ | اًعرْسُم َمَجَرَو ةجاَح يِضْقَي هلأ اًرهظُ ٌمالْسلاَو ةالَصلا َِْلَع مَ

 ريسملاو ْمِهِبْرَحِل ءُيَْملاب ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َرَمَأَو هب ٍرْذَعْلا َنِم ُدوُهَي ْثَداََأ ام ْمهَرَبْخ 3

 لاب تب ْمُهَرَصاَحُم مهب َلْزَن ىّصَح الاب راس ُ ٍموَُْم أ نب ةئيدملا ىَلَع َلَمشَعْساَو مهل
 هْيَلَع ُهَّللا ىّلَص هللا َلوُسَر اوُلَأَسَف ّبغ َبغدلا ْمِهِبوُلُق يف ُهَللا َفْذَق مَ ؟ ٍنرّصُحْلا يِف ُهْنِم اوُنّصَحَتَ

 كل



 اَوَو مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ْمُهالْجَأت مهئاَمو ْنَع ل كو ضزأ ْنَع ْمُهَبِلْجُي ْنَأ ًَ و

 اوُلُمَحَتَو َداَيْبصلاَو ءاَسنلا اوُنَمَحَو ْمِهييأِب ْمُهَتوُيُي نوُبَوُحُي اوُناَكك ٌةَمَلْسَم نب دعم ةهجارخإ

 َمُفريِلَنيِرِجاَهْمْلا ْنْيب ْمُهَلِزاتَم َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص َمَسَقَو َربْيَحِ ؛ اوقف ريت ل الب ل

 عاَقّرلا ِتاَذ َةَوْرَغ

 ىَلَص هل هربَح ِْم ناكر مار ايف اوه ْمُنأِل كِلب ثْيمَش قولا تاذ وزع م
 جرخف ٌعوْمْجْلا اوُعُمَج 4 ْمُهْنَأ أ ُهَنَلَب ُهَل هنأ ٌةَبَلْعَت يِبَبَو بِراَحُم يِنَب ُديِرُي اًدَجَن اَرُه مل * َسَو ِهْيَلَع ُهّللا

 ع هللا يضو اد نب لاف ٍةَعْلا ىلع لما ل ةَئاَمِعْبَس ٌلِقَو ِهباَحْضَأ ْنِم ٍةَئاِمعَبْرَأ يف
 سلا مالا

 اين أو الا ب اي الس نأ م دخل نو ةضؤت قو الخ لل ىلع جك

 ٌةَرْشَع رع سن دا ذل يف مَلَسَو يلع اللا ىل ةيز كنك وعلا ف فزحلا اص

 ةريخألا ردَب ٌةَوُرَع

 عاقرلا ِتاّذ ٍةَرْرَغ ْنِم َةَئيِدَمْلا َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص هللا ٌلوُسَر ٌمِدَق امَل ىَرْغَطلا َيِهَ

 َجَرْخُف َناَيْفُس يبأ ٍداَعيِِل رذب ىَلِإ | َناَبْعَش يف َجَرْخ ّمُث ٍبَجَر ٍرِجآ ىَلِ | ىّلوألا ىَداَمْج اهب مان

 ىَلَع ٌفَلْخَتْساَو ِساّرفأ ةَرَشَعَو ِهباَحْصَأ ْنِم ةَئاهُسْمْحَو فل ُهَعَمَو ُمالّسْلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع

 َناَْفس وُبأ ٌجَرْخَو َناَيْفُس اَبأ َنودِظَتْنَي ماي َيِناَمَث ِرْذَب ىَلَع اوُماَكأ 0
 م

 . سائلاب عر عوجرلا ُهَل ْمُث َناَفْسُع ُلَرَن ىّبَح

 ٍلَدَْجْلا ٍةَموُد ٌةَورَغ
2 

 هم

 ْثناَكَو هَلْ ٌهَرْشَع ٌسْمَح ٍةئيِدَمْلا َنِم اَهُدْعُبَو ٍلاَيل ُسْمْح َقْشَمِو َنْيَبَو اَهكيَب ةئيِدَم

 ىَّلَص ُهَقَلب هنأ اَهُبَبَس ُناَكَو ٍةَرْجِهْلا َنِم اذه يأت شي يأن ىلع لا مي رفش ي

 ِسْمْخِل ُمالَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلُع جا َرْخُف ْمِهب ْرَم ْنم َنوُمِلْظَي اًريَِك اًعْمَج اه ْنأ مْلَسَو َِْلع ُهَلل

 لق ةطفزغ ب بس يتلا ىلع تلشناو هياحضأ نم نأ يف عرف نب نقبل

 َبّوَهَو َباَصَأ ْنَم َباَضَف م ْمِهِتاَعُرَو ْمِهتْبِشاَم ىَلَع َْمَجَهَ اّشلاَو َمَعّللا ذل | ْلِجَي ْمَّل ْمُهْنِم اند

 وياي ملل الصلال لك اوت ةدوُذ ذأ لأ ْوَبخْلا ءاَجَو وجو لك يف برع نم

0: 



 .ٍرِخآلا عيِبَر يِرْشِع يف َةئيِدَمْلا َلَْخَدَو ْمَجَو مث اَياَرْسلا تب ٌثَبَو ماَيَأ اًهب َماَقأَك اًدَحَأ َقْلَي ْمَل

 د م

 عيِسْئَرُمْلا ٌةَوْرَغ

 ْنِم اَنْلَخ نإ ٍنيئْثإلا َمْوُي ْتَناَكَو ٍقِلَطْضُملا ي يبن ٌةَوْرَغ ىُمَسْنَو ةَعاَرس يِيَبِل ْءاَم َّوُهَو
 ٍراَرِض يب َنْب ترا ْمُهَسَِِو نأ ْمالْسلاَو هلل لع ُههََب هلآ اهْبَبسَو سمح كس َكاَبْعَش

 مّلَسَو يَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ِلوُسَر ٍبْرَح ىَلإ | ْمُهاَعتُف بعل نب هيلع ردك ْنَمَو هوَ يِف َراَس

 مَعَ ّيمَلْسَألا ٍبيِصحْا َنْب درب مالْسلاَو الَصلا ِِيَلَع كعب ْمُهَعَم ٍريِسَمْلِل اوُْيِهَتَو ُهوُباَجَأَ

 هَرَبخَأَف ْمْلَسَو ِْبَلَع ُهَللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ىَلِ | جو ُةَملُكَو تراحلا ل مانا َكِلذ َمَلِع

 0 و ف ل ِهْيَلَع َجَرْخَو

 هللا ىّْلَص ٌعَلَبَو ٍبَرَعْلا َنِم ْمُهَعَم َناَك ْنَم ْمُهْلع َقْرَمََو اًديِدَشانْوَح اوُناَحَر َكِلَِب اوعيسن

 ىَلِإ ٍراَصْنألا ٌةياَرَو ِرْكَب يبأ 1 | َنيِرِجاَهُمْلا ََاَر َعَقَدَو ُهَباَحْصَأ ٌفَضَو َميِسْيَرُمْلا َمْلَسَو ِهْيَلَع
 ليَ الفخ اول ةاحضأ مالا ةالّصلا ِهْيَلَع َرَمَأ ْمُث َةَعاَس لئلا اوُماَرَتَف ةداَبُع نْب ٍدْعَس

 ُلَتْقُي ْمَلَو َءاّشل لو لاو ليلو املا اوبس مها اوس ةر اود با

 رْشَعَو ةَيِناَمَك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهنيْيَغ ُتَئاَكُو دِحاَو لجو ذل | َنيِمِلْسُمْلا ْنِم .اًمْوَي ٌنيِرْش

 ملَسو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هِرئأب ِةئيِدَمْلا ٌلْوَح رفح يِذَّلا ٍقَدْنَحْلاِب ْتّيْمُْس ُباّرخألا َيِهَر

 اًبيِغْرَت هيفي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هيف + لوم لع هلل يو يِراتل امس ب داقأ يَ

 ةيدلشملا بزع ىلع نيكرششلا نم تياوط ايلف بازخ الاب اهئيْست اك اأو َنيولسُمْلِل

 ٌةكَم ٍشْيَرُ ُ؛ ىَلَع اوُمِدَق ىَّنَح اوُجرَخ ٌدوُهَي ْنِم اًوَُقَت نأ َرْزَعْلا هذه ثيِدَح ْنِم َناَكَو

 َكيلوُأ جرخ منه اوُدَعْناَو َكِلْذِل اوُعَمَتْجاَف ُهَلِصْأَتْسَن ىّنَح ِهْيَلَع ْمكَعَم ُنوُكَكَس اّنِإ اوُناَكَو

 ْمُهْنأ ْمُهوُرَبْحَأَر ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ِهِبْرَح ىلإ ْمُه هْوَعدف نافطُع اوؤاجج ىّنَح ُهوُهَ

 اَهُدِئاَقَو ُشْيَرُق ْتَجرْخَف ْمُهَعَم اوُمَمَقْجاَو َكِلْذ ىَلَع ْمُه رْعَياَب اّشْيَرُق َّنَأَو ِهْيَلَع ْمُهَعَم َن ُنوُنوُكيَس

 ٍِفْوَع ُنْب ُثِراَحْلاَو َةَراَرِف يف ٍرضِح ُمُب ُةئِييُع

 ىَّلَص هللا ُلوُسَر ْعِمَّس اَمْلَو ٍفألآ َةثلَن َنوُمِلْسُمْلاَو آلآ ََرَهَع ء ْمُهُتَدِع َناَكَو َةَرُم يِنَب يِف

 . َقَدنَخْلا َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َبَرَض ِرْمألا َنِم ِهْيَلَع اوُعَمْجَأ اَمِيَو ٍباّرخألاب ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

6 

 ٌةَئْيَيُع اَهُدَئاَقَو ُناَفَطْغ ْتَجَرْخَو بوح ب نايس وُبَأ

3 



 ُهأَوَر اَم :اهْنِم ُمُالَّسلاَو ٌةآلّصلا ِْيَلَع ِهَوْب وبل مالغأ نِم تاَيآ ٍقَدنَحْلا ٍرْشَح يف َْنَ ُدََو

 ِرْفَحِب َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُس  كدنأ نمج اا امل لا هيل ء ْيِئاَسْنلاَو ُدَمَحَأ
 ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ْيِئلِل َكِلذ ائْيَكَتِشاَف ٌلِواَعَمْلا اًهْنِم ُدُخ : رْخَص ال ْتَضَرَع قدح

 يل كييف رك هل لو اهل رش رض برص هلل مشب ل لقب أ هع
 ربخأ هللا لاق َرَحآ الك عطف ٌَياَكلا َبْرَض مث ةعاَسلا ٌرْمْسْلا اَمَروُصُق ٌرِصْبأَل ي يإ ِهللاَو مأكلا

 لاق ةكلاقلا َبَرَض ْمُم آلا لا ٍنِاََمْلا َرْضَق ُدِصْبَأَ هَللاَو يّنِإَو سِراَف َحيِتاََم ُتيِطَأ

 َباَوْبَأ ٌدِصْبَأَل ىَ ا ِهّللاَو ِنَمَيْلا م َحيِتاَنَم ُثيِطْمَأ ربك ُهللا َلاَقَف رَجَحْلا هيب ةْيِقَب َعْطْقُف هللا مشب

 ريا ٍثيِدحب حيجصلا يف َتَب امُك يللا مالا ريت اهئَو هَ ٌةَعاَسلا يِناَكَم يِن َءاَعْئَص

 َمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىَّلَص ْعَرَف اّمَلَو ءِتاَرِجْعُمْلا ٍدِصْقَم يِف ىَقْوَتْسُم ىَلاَعَت ُهَللا ءاَش ْنِإ يِنأَيَسَ

 ْنَمَو ْمهِشيِباَحَأ نِم ٍفالآ ٍةَرَشَع يف ٍلوُيْسلا عَمتْجُمِب ْتْلْرَت ىّتَح ُسْيَرف ثلَبفأ قَدئَسلا ني

 ٍدْجَن له نم ْمُهَت نو نافَطع يف يح نتي لَو ماهي ٍلفأَو ةلاتك يب ْنِم ْمُهع
 ْمُهَروُهظ اوُلَعَج ىّنَح + نوُمِلسُمْلاَو َماَسو بلع للا ىَلَص وللا َلوُسَو حوحو نأ باجمل

 7 َناَكَو موَقلا َنِيَبَد ةلَبَو ُهَنْيَب ٌقَدْنَمْلاَو ركن كانه َبْرْضَف ٍلُجَر ٍفآلآ َةَن ةلآلث اوُناَكَو علَس ىلإ

 .ةداَبُع نْب ِدْعَس ِدَبِب ٍراَصْنَألا اَوِلَو ةئراَح ِنْب ٍدْيُز ديب َنيِرِجاَهمْلا

 ّيَيُح َلَرَي ملف َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىْلَص هللا ٍلوُسَر َعَم ٍدْقَعَو ِدْهَع ىلع َةَطْبَرُم وب َناََر
0 
 ْمُهِنَع ُهْهَلَب ِثَبْحَأ ىَلَع ْمُهَدَجَوَ ْمِهْئَلِإ ِهباَحْضَأ ٌضْعَب َتَعَب َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص وللا

 نط ىّنَح ْمُهَن مقلم لقنأ نيو مهقزك نب مودع ممانأو تزَحْلا ةكشاو البلا كلذ دنع م

 َنوُقِفاَُمْلا ُلوُقَي ْدِإَول :ىَلاَعَت ُهّللا َلرئَأَو َنيقفاتملا ضب يف قالا ْمجْنَو ْنَط ْلُك نوئيؤُمل

 ْيَلَع َماَقَأَو ١ :بازحألا] «اًروُرُغألِ ُهَُلوُسَرَو ُهَللا اَنَدَعَو ام ُضَوَم ْمِهِبوُلُك يِف َنيِذْلاَ

 ْنِكَل ٍلبملاب ةاَماَرُم ' الإ ُلاَتق ْمُهََِب ْنْكَي ْمْلَو ْمُهْرِص اَحُي ْمُهْوَُدَعَو ٌنوُمِلْسُمْلاَو ٌمالّسلاَو ٌةالّصلا

 دابق يقدلخلا َنِ فيَ قي ٍةَيِحات ْنِم ْمُهَلوُيْخ ُهَعَم ُرْفَنَو ٌوُه َمََنْا ُيِرِماَعْلا دُو ُنْب وُرْمَع ٌناَك

 ْرَو َةَمِرْهْنُم ِوُيْخْلا ُةْيِقَب ْتَعَجَرَو ُرْبزلا ُهلكَفَف ةَريِخُمْلا نْب ب هللا ٍدْبَع ُنْب ُلْفؤَن ُرْرَبَو ُهلتَْك ْميِلَع

 ذي لق بخش هلي وضع لع يفق وابا فِ وعد لحل هلي عطقل معي اقف ب ذه
 َلِزْنُم ْمُهَللا َلاَقَق باّرخ ألا ىلع ْمْلَسو يلع هللا ىْلَص وللا َلوُسَ اع يِاَبلا يَ (ْمّدلا

 . ْمُهْلرَْزَو ْمُهمِرْها ْمُهّْللا َتاّرخألا مِزْما ِباَسِحْلا م ٌمِيِرَس ب باَتِكْلا
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 َحيِرَص اَي َلاَقك امتد َمْلَسَو و وْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنِإ َلِيِق رْفَظ ِنْبْأل ٍةاََحْلا عوُبْمَي يِفَو

 يِباَحْصْأِبَو يب ُلْزَن ام ىَرَت َكّنِإَف يبزك يْمْغو يْنَه ْفِشْكا نيرطضُملا بي اب َيورْكمْل
 ُةَباَحْصْأ أ ملغ ولو احر ْمِهْيلَ ُلِسرُي ةناحْبُس هللا أب هرب َرْثَبَق ٌمالَسلا ِْيَلَع ُليِرْبِج ُاَنَأَ
 ةيألا عيبا ثقلأو داقزألا تقلقك البل ابضلا خيب كبه عش اَْش ًالؤثَِدَي عََ
 رولا مِمرَكسمم هيَ يف يف اوُعِمَسَو ِءاَبْصَحْلاِ ْمُهْنَمَرَو َباَْثلا مهلَع ْتْفَسَو روُدقْلا ٍتاَفََ

 ُهَلوَق َكِلْذَك َلاَق ْمهِعاَتُم نم ُهوُلقفتْسا ام اوُكَرَتَو ْمِهتَْيَل يِف اًباَرُه اوُلَسئْاف جآلشلا َةَعَقَْمَ
 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َفَوَصْناَو [4 :بارحألا] «اَهْوَرَت ْمَل اًوُُج اًحيِر ْمِهيَلَع اَْلَسْرَأَنا
 41 3 لا يف ب ل هيلي عاطف ل ما
 َكِلْذ يِفَو اًذه ْمُكِباَع َدْعَب َشْيَرُق ؟ ْمُكَوُرْخَت ْنْل ُمالّسلاَو ٌةَالَّصلا ِهْيَلَع َلاَقَو اًمْوَي ٌرَشَع ٌةَسْمَح
 يلا يع لنرُف فص ةكشلا يف رمت مأَسَو يلع هللا ىلَس هلأ: ةوَبللا مالغأ ْنِم ْمَلَع
 بَل َلاَق اَمَك ُرمَألا َمُقَرَف ةكَم حك َبْبَس َكِلُذ َناَكَف اًموُضَقَل نأ ىلإ ْمُهنيَب ُهَنْدُهْلا ٍِتْعَكَوَو
 .ُمالَسْلاَو ٌةالّصلا

 مم

 ٌةَظْيَرُق يِتَب ٌةَوْرَغ

 ذك ٌلاَثُك ٌليِرْبج ُهاَنأ أ َلَسقْاَو َعالّسلا َْعَضَوَو ْمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَو َعَجر ام
 ُلِرْلَرُمَف ْمُهْبَلِإ ٌدِماَع ينإَم َةَطْيَرُف يِتَب ىلإ َراَشَأَو ْمِهَِلِإ جرا ُاتْعَصَو ام ِهَللاَو حالشلا ٌتْعَضَو
 لق اعيِطُم اًعماَس َناَك ْنَم سائلا ين َكْذَق اندم َمُلَسَو هيلع هللا ىّلَص وللا ْلوُسَو رم مه
 ُهَللا َيِضَر اًيِلَع ٌكَعَبَو بكا هللا َلْيَخ اي ي يدا دام كدنو ةفزل ين يف ها رشنلا ليست
 اَسَرَف َنوَُالَنَر ٌدْنِس ُلْبَخْلاَر ٍفآلآ ٌةَنالَث ْمُهَو َنيِمِلْسُمْلا يِف َراَس ْمُث ِةَمْدَقُمْلا ىَلَع ُهْنَع
 يف للا تلق كاش قتفجأ لع ل ئيرشجو ان متلو الشلا هيلع ْمُهَرَصاَحَو
 لق ٌدوُهَي َرّشْعَم اَي ْمُهَل َلاَقك اوُنِمْؤُي ْنَأ ِدَسَأ نب | بنت ْمُهْسيَِ ْمهِيَلَع ٌضَرَعُل تلا مهبول

 يه اَمَر اوُناَق شب اهنأ وذ اال الالج ٍمُكيلَع لغأ يلإو ذر ا رمألا َّنِم ْمُكَب َكَرْ
 يف ُهئوُدحَت يلا ُهنأَو لس يبل ُهنَأ َنْببَت ْدْقَل نإ الزل هلاك ٌلَجْرلا اذه ُميِاَُ لاَ
 يدالذأ ل قب مهنلخ زخات ازا خواتي عشا ملا كياني ىَلَع نوما ْمُكباَتك
 لب ليل موجها م هيلع راش اب َمَلَسو هيلع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَي د لاَ ىلإ جِوُرْخْلاَو ْمِهِئاَسِنَد
 وْ مه ٌداَصِحْلا ٌنَكْشا امل ْمُث اْبأَ ِهباَحْصَأَر َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَّلَص وللا ٍِلوُسَر ٌر ىَلَع ِتْبَّسلا
 اولا مشتو لاجل ل أب مييف مكس اصلا ديس التم يب دغس مهتح ىلغ اي أ
 .ُهاَسْنلاَو يِراَرُذلا ىَبْسُتَو
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 ٍقْوُك ْنِم هب َمُكَح يِذَلا هللا مكسب ْمهيِف ْمْوَيْلا َتْمكَح ْدَقَل مالَسلاَو ٌةالّصلا ِهِيَلَع لَن

 ةجحْلا يِذ ْنِم َنْوْلَخ ٍلاَيث عْبَسِل ٍسيِمْخلا َمْوَي َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص َفَرَصْناَو ٍتاَوْمَس عْبَ

 َسْلَجَو قوُسلا يف ٌدوُدحَأ ْمُهَل َرِفُحَو ةنيلملا اول طرف يتب ملَسلاَ ٌةالّصلا ِهْيَلَع َدَمَأَو

 ىلإ ٍةَئاِمٌّتِس نيب ام اوُناَكَو ْمُهاتْعَأ ثَبِرْصم ِهِلِإ اوُجرْْأَو ةباَحْضأ ُهَعَمَو ْمَْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّْلَص

 مِئاكْمْلاب َرَأَو اَهَجْرَرتَن 5 ةَئاَحْبَر ٍةَميِرَكْلا ِهِسَْتِل ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ىّفَطْضاَو ٍةُئاِمِعْبَس

 تام ذاع نب دعس زج َرجفلاَ ءَنيِمِلْسُملا نب ِاَبْا مَسْقَو ّسْمُحلا جَرخأَو عوج

 احرف ُهُكُرَحَت ُهُراَرتْماَو نمخُرلا ٌشْرَع ِهِتْمِل ُرَتْهاَو ِكْلَم ٌفلأ َنوُعْبَس ُهَتْزاتَج ٌرَضَحَو اًديِهَش

 اك رق ٍدعَسِل ردح نمي كلك يِردُخْا ٍديِعس يِبأ نعد الغ هللا يضر لس حو ٍموُدُ

 نزح امل كني الع غول

 َنوُلِزنَي ْمُْهَو بآلك ِنْب ٍرْكَب يِنَب ْنِم ّنْطَب ِءاَطْرُقْلا ىَلِ | (ةَمْلْسَم نْب ِدّمَحُم ُةَيِرَس) مَن
 أ مذ يو نقلل يف علو ل لل لص ةعب ابل خيم مدت قف اتت دارا

 ٍلاثأ ب همام ُهَعَمَو ةئيِدَمْلا ْمِدَقَو ٍءاَشَو اَمَعَن َقاَتْساَو ْمُهُرِئاَس َبَرَقَو هلم اًفث لق مهل
 0 هرئأب قلظأ ْمُم ٍدِجْسَمْلا يِراَرَس نم ِةيِراَسب ٌمالَّسلاَر ٌةالّصلا هَْلَ ل نأ طيز اري ِفكَحْلا

 ضمن ُدْجَو ضذألا ىَلَع ناك اَم ِهُللاَو ُدّمَحُم اَي َلاَثَو َمْلْسَأَو لَسَمُع َاَسَنْهاَف َهَّلَسَو و ِهْئَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ْنِم ّيَلِإ ضْعِبَأ نيد ْنِم ناك اَم ِهّللاَو ّىَلِإ وجوْلا ٌبَحأ اجو عشا ْدَقَف كِهجَو ْنِم ّيَلِإ

 خبضأف َكِيَلَب نم ّيلِإ ضمن دلَب نم ناك ام ِهللاَو يل | اَهْلُك ناّبقألا ٌبَحَأ َكئيِد عبضأت َكِنيد

 هللا ىَّلَص يلا ُهَرّْشَبَق ىَرَت اًذاَمك ٌَرمعْلا ُديِرأ انَأَو يبئَذَحَأ َكَلْبَح ّنِإَو ىلإ ٍدالبلا ٌبَحَأ َكُدْلَب

 َّمَم ٌتْمَلْسُأ نكلو أل لاق َتْوََص لاك هل لاق عم ميك الق رعي أ هرم مسي هبل

 يلا ايف َنْذَأَي ىّبَح ةَطْئح ُةبَح ٍةَماَمَيْلا نم ْمُكبِتأَ هللاَو لَو َمّلَم َو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص وللا ٍلَوُسَر

 . لس لعل لَص

 َناَبْخِل يتب ٌةَوْزَغ

 ىلع ما لَ هللا ىلص هلا لوشو جو اول رجب نم ثم ةلس ألا عي يف

 هم لمت يلام يف ركع ألا دير ال اهي اج هيتضأو تيا نا ميا

 0 ا سل ميجا أ هباَحْضَأ ُْباَضُ ناك ُثْيَ

 مجان ُلُك يف اًياَرْسلا ُتَعِبَي ِنَْمْوَي أ اَمَْي مام ٍدَحَأ ىَلَع ْمُهِ رقي ِدْقَي ْمَلُف ٍلاّبجلا سوؤُر يِف

 ها/



 ازئأك مرعي يرق مهب عَمْسَتِل سِراَوف ِةَرَسَع يف ٍرْعِب ابأ كعب ناَفْسُع ىَنَأ ىَّتَح َجَرْخ مَ

 اَدبَك َقْلَي ْمَلَو ِةئيِدَمْلا ىَلِإَمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َفَرَصْناَو اًدَحَ قلي ْملَو اوُمَجَر مث َعَرُ
 .ةَلْيَل ةَرُْشَع َعبزَأ ِئيِدَمْلا ِنَع َباَغَو ٌنوُدِماَح اًنْيَرِل َنوُدِباَع َنوُبِئاَ َنوُبيآ ُلوُقَي َرْهَر

 ءاو

 ٍةَباَغْلا ٌةَوْرُغ
 م

 نَا تا يِهَو ةَسْفِل نوُرشمَمُلَسَو لع هللا ىَلَص هلا ٍلوُسَرِإ لَك هلأ اَْببسَ

 ُيِراَرِفْلا نصح - ُنْب ةقيَيع ْمِهْيَلَع رافق اهي ُرك وُبَأ ناَكَو هَباَكْلاِب ىعرت ةدآلولاب ِدْهَعا هب ُةَبيِرَقلا

 ِهبَلَع هيَ هللا ىَلَص ئيثلا ىنأ املك رد يبأ ّنا اولكر اهوُقاْساَ اًسِراَف َنيَِبْدأ ي يف ِءاَعيذألا هَلْ

 دعو ٍةقاسْفَح يف َمَُسَو هَ هللا ىَلَص ْبكَدَو يبكذا هللا ٌلَِح اي ىقان ربا لَ

 َكَرْذَأَك كرت ىلع انأَو َلوُيحلا َكَقَحْلَت ىّتَح ضف هل َلاَثَو هحنُد يف اول ورم ِنْب ٍداَدِلِ

 ىَلَع ّوُهَو مقل َعَوُكألا ُّنْب ُ : ُهمَلَس ُكَرذأَو رْحآ ُةَقاَكْعَو اًسِراف ٌةَاَتَق وُبَأ َلَتْقَو ٌرُدَعْلا ِتاَيَرْخْأ

 ام ُمْوَقْلا َتَلْثَو حاَقِل َرْشَع اوُدَقْنَتْساَو ٌءاَضِع َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا ُلَوُس َر ْقِجْلَو ِهْبَلْجر

 ىلإ بسأل يصخم يب ذاك : ٍرَس) مَ ؛ٍلاَيَل سمح تاغ ذو َعَجَرَو ٌرْشَع َيِهَد ّيِب

 َقاَئْساَف اوُبَرُهُف ُمْوَقْلا وب َرّذكَق اًعيِرَس جوخ الجر َنيِعبْرَأ يِف ٍدَسَأ يَِيِل ءاَمَّو َوُهَو ٍفرُزْرَم ٍرْمْغ

 .اًدْيَك َقْلَي م أو لس لع لا ىلَس ولا لون ىلع أَ أ تا
 م ٌقَدْحَأَف البل ( لع َرَوف ةَرْشَع ُهَعمَو ةبلخُأ ' يب ىلإ (ةَملْسَم نب ٍدَمَحُ دَّمَحُم ذب رَس) مث

 | ممول حامرلاب مهَِلَع باَرعَأْلا ِتلَمَح ْمُث لِيّللا َنِب سنن

 ل لع ا يل وللا لرش عيل ةيرمل ىإ | لوثشاو ابرج قوت ةمَسم دم نب لمحسم

 ْنِم ٌةْئِرَو ْمِهِمَعَن ْنِم اَمَعَن َقاَتْساَف اوُبَرَهَف ْمِهِعِراَصَم ىَلِإ | الجر ةيئزأ يف حاجا ب ني ديَبُع اَبأ
 ُن . ْمِهْيْلَع َيِتَب اَمَمَسكَو َمُلَسَو َِِلَع هللا ىْنَص هللا َلوُسَر ُهَسْمَخَن 1 ةئيدعلا هب ْميَكَر يَعاتت

 لف هنأت ةميلح اهل اق جزم ني رنا اراَصأ مدس ينب ىلإ (ةلراح نب دنت نر

 املك ِْبَُمْلا ةميِلَح جر مهف َناَكَك ىَرْسَأَو ءاَهَو اَمَعن اوُباَصأَ مِئَلس يَ لاحم نب لح

 .اًهَجْوَرَو اَهَسْفَت ِةيَرُمَلِل َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ُلوُس َر بهو َباَصَأ ام ُدْيَز َلَنَ

 مأشلا نِم ثلَبْأ ذك ٍشِيَرْمِل اًريِع ُضِرََْي اكاد َنيِعِبَس يف (اًضنأ در ةَيِرَس) م

 اًمَعُن ٌباَصُأَن الج الُجَر َرَشَع ةَسْمْخ يف َةَبَلْعَت يِنَب ىلإ (اسن اًضِأ دز ُةْيِرَس) مث ياتو اقرا

 اوُعطم ْمُهنأل ماَذُج ىَلِإ | ٍلُجَر ِة ٍةَئاِمِسْمَح يِف (اًضِنَأ ِدَْز ُةَيِرَس) ْمُ .ُباَرُعَألا ِتّبَرَهَر
5 

 معلا َنِم ه اوُدَخَأَو اوُعَجْوَأَف :هيف اوُلكَف ؛ّصلا َنِم ْمِهْيَلَع اوُراَغَأَف يبْلَكْلا هَ . اي رار

 كلو



0 

 هللا ىّلَص هللا ٍلَوُس د ىلإ يدش ماكر نب هيو هاجم ٍنايبطلاَو هال نب لاو ام أ

 ُهْرْمأَي د ةئراح نب دير ىلِإ الع َمُلَسَو يلع هللا ىَلَص كعب مَلَْأَو ه هِمؤَك نم قل يف َمْلَسَو هيلع
 ّنِم َليْقَك ىَرُقْلا ِداَو ىَلِإ (اًضيَأ ٍديَر ُةَيرَس) ْمُث .َلَعَفَف ْمِمِدالْوََر ْمِهِمَرُح َنْيَبَو مهب َيّلَخُي نأ
 .اًسيِرَج ٍةَكَرْعَمْلا َنِم ّدْيَذ ٌلِمْحَو ىَلْتَ َنيِهِلْسُمْلا

 اَعَد اوُلاَق تب ٌةَنَس َّن نامْعَش يِف للملا ةقوُد ىلإ (يوَع ٍنْب نهخرلا دع هير 2

 َلاَقَو ِهِدَيِب ُهَمْسَعَو ِهْيَدَي َنْيَب ُهَدَمْقَأَف ٍفْوَع َنْب ؛ نمحُولا َدْبَع َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر

 بلك ىلإ ةعََو اذيلو لق الو زيغت الو للاب رك نم يد للا ليي يفت وللا مشب

 موك َمِدَق ىح نشا دبع َراَسق موكلم ةئئا جوك كل او داجعْسا نإ َلاَكَو ِلَدْنَجْلا ةَموُدب

 ائناَرضت َناَكو ُيلَكلا وِرمَع نب غّبضألا َمَلْسأَك مالشإلا ىلإ ْمُه ُْهوُعْدَي ماّيَأ ةلالك تَكَمَف ٍلَدئَجْلا

 ُدْبَع َجْوَرَتو ٍةَيْرِجلا ٍءاَطْعِإ ىَلَع َماَ ْنَم َماَقأر مو لب يك لت ذك لْسَأَو ْمُهَسيِئَر َناَكَر

 يببأ ِنْب ْيِلَع ُةِرَس) مك . َةَمَلَس اَبأ ُهَل ُتَدَلَوَف هت ئيِدَمْلا اهب َمِدَقَو غّبضألا تلب أب ٌرِضاَمُت نمخؤلا

 ْنَأ َنوُديِرُي ْمُهْنَأ َمُلَسَو هلع هللا ىْلَص مَ امل ركب ٍنْب ٍدغَس يب ىَإ لُجَر لاي ُهعَمَر (بيلاط

 .ٍدْعَس وُنُب ْتَبْرْهَو ٍةاَش ْيَنْلَأَو ممن اوشن اوال مهل اوزاغأ ري ةر اوُدِمُي

 ىلإ ٍةَراَجي يف َجَرَح ادْيَز نأ اَهّبَْسَو ِةُيِراَرَملا ةْزِ ْمُأ ىلإ ةتِراَح ِنْب د ُةْيِرَس 2

 روسو ىل ميو فتم اك ااوذعأو احضأ انرشو وئرش زف نب لمن أش

 اوُرْبكك ةباَحْضَأَو َرُه ْمُهَحْبَصَ ٌمالْسلاَ ٌةالَّصلا ِهْيْلَع ُهَنَعَبْف ُهرّيَخ َريْخأك َمْلَسو ِهَْلَع هللا ىَلَص هللا

 نب يام كلي ةيراج اهتكا اود ةسيير ةلم ثنئاكو فز أ اوذَحأَو راحلاب اها

 هللا ٌلوُسَر يِذْوُي َناَكَو يِدوُهيْلا ٍعِفاَد يبأل (ِكيِتَع ٍنْ : هللا ٍدْبَح ُدَي ُةَيِرَس) مث ذب نْب َةَنْيَذُح

 بَل َلاَمحاَ َوُه َلُخَدَو نضجلا َجِراَخ ْمُهَعْضَوُةَعَبَْأ ُهََمَو هبل 0 ا

 َلاَقك ُهيثُدَحَم َّلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ئيبْنلا ىَلِ ْمجَو اهَلَف ُهُفاَس ُثَرريُ هفاَرِصْلا يو هلك كو

 . تناك اَم َنَسْحَأ ْتَداَعَو طن اًهكَتْشَأ مل اَملأكق اَهَحَسَمُك َكَلَجِر 5

 ُدوُهَيْلا ُهْنَرُمَأ أ يلا َرَبِيْحِب ٌيِدوُهَمْلا ماّرِر ِنْب ِرْيَسَُأ ىلإ (ٌةَحاَوَر نْب ِهّللا ٍدبَع ٌهْ ٍرَس) من

 مْلَسو يلع هللا ىَلَص هيزحل ْمُهعَمْجَي ْمِهِريغَو ناَفْطَع يف راسك َعِفار يبأ ٍلئق دعب اهل

 ٍفِيّسلاِب ٍسْئنَأ ُنِ : هللا ُدْبَع َُبَرَضف الُجَر ّنيئالَث يف َةَحاَرَر َْب هللا َدْبَع هِي جر ُكِلْذ ُهَنْلَيَو

 َنِم ْبَصُي ْمْلَر لجو ريع مكولكقك وهلا نم الجز ونال مهو هباَحْضأ ىلع اولا

 اائ نأ سن نع ْيِاَحبلا يف َِئَرعلا ىلإ (يِرهلا رباج نب نزحت ُهيرَس) مك .دأ نيس
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 بأ اي اولا مالسإلاب اوُم أكو َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهْللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ىَلَع اوُمِدَن َةَكيَرْعَو ٍلْكُع ْنِم
 م

 آلا ىّلَص هللا ُلوُسَر هَل رم 5 ةئيَِمْلا اوُمَحْوَتْساَو ٍفيِر لهَأ نكت ْمَلَو عْرَض لف انك ان هللا

 اذِإ ىّتَح اوُقلطلاق اَهياَوْب واقي نب اوبر يف اوُجْرْخَي نأ ْمُهَرمْأو عاود مس يل

 اوُقاَتْساَو أَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ْيِبْنلا َيِعاَر اوُلَتَقَر مهيألْسإ َدْعَب اوُرّقَك ٍةرَحْلا ٌةّيِحاَن اوُناَك

 ْمُهئيغَأ اوُلَمَسَق ْمِهب َرَمَأَك مهِراَنآ يف َبلطلا ٌتَعَبق ّمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص يللا َكِلذ َعَلَبك َدْوَّذلا

 رْسَو َلَمَس امل أ لاق ْمهيلاَح ىّلَع اوُناَم ىّتَح وَلا ان يف اوُكِرْتَو ْمُهَيِدْيَأ اوُعَطمَو
 ْنَعَو اًصاَضِق ْمِهِب ؛ َلَعف ام وكيك ءاعرلا َنيغَأاوَُمَس مُهْنأِل خهتيغأ مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا

 ةقزربأ ملفا نم يع نجراكا يف كنب ملسَو يلع للا ىلص كلا نأ عولا يي ةملش

 . ٌيِرْهِفلا رباج نب ُدُك

 يبل لَسَْأ ُهنأل ةكمب بح نب َداَيْلُس يبأ ىلإ (يِرمضلا ُةَِمأ نب ورم هِي ٍرَس) من
 ىَلَص نتا ُهآَر آَر اّمَلُف هَلاَتْخيِل رجس عمو ْلُجّرلا َلَبقف ادع ُهلثْفَي نم َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص

 ٍرَجَْخْاِب ادم ِِراَزإ ٍةَلِجاَدِب ٍرْيَضَح ُنْب ُدْيَسَأ ُهَبَدجَ ٌدَجُف اًرْذَغ ٌديِرُيَل اًذه ّنِ | لاق َمْلَسَو هلع هللا

 ُهْلَع ىّلَخُم وِرْبَحب ُهرَبْحَأَف ْمَعَن َلاَك ْنِمآ اَنَأَو َلاَق تْنَأ ام يِيْقُدِصا ّمُلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص َلاَث

 بأ ىلإ ملسأ م مكس ةعقو يضل أ نب ورخغ كعب سَ م هللا ىلض يلا
 يبأ ل نب ُةَيِواَعُم آر اليل ِتْيبلاِب ُفْوَطَي وُرْمَع ىَضَمَو الثا ٌْرِغ هل هلي اَمكْبصأ نإ لاَ دايم

 كَم ُلهَأ هَل َدَشَحَف ٍةيِلِهاَجْلا يِف اكَتاَف َناَكَو ُهوُبَلَطَو ُهوُقاَخَف ِهِناَكَمب اًشْيَوُق َر 0

 َيِقَلَو َرَخآ َلَتكَو ُهلتَمف يملا ِكِلاَم َنْب وللا َدِيَبُع ع َرومَع قل ُهمَلَسَر ورع ٌبرََك اوُثْمَجَتَ

 َلَعَجُ ةئيِدَمْلا هب َمِدَقَك َرخَآلا ٌرَسَأَو اَمُهَدَحَأ قف ربل ناسي امهم ِشْيَرْقِل ِنِيَلوُسَر
 . ُكَحْضَي ُمالّسلاَو ٌةالّصلا هْيَلَع َرْهَو ُهَربَح ْمْل َمَو هيلع ُهَللا ىّلَص وللا لوُّسَر ُريْخُب وٌرْمَع

 ت7
 ا

 ةتئدخلا دم
 دم

 ذ لاله يلا ْمْوَي ْمْلَسَو هيَلَع هللا ىَلَص ج رح ٌةكَم نم لاَيئَأ ٍةَعْسَي ىَلَع ٌةَيِرَث يه
 يذل اسي ل ي تلح م زو دع عزخو هدف زب نب كب م زقش

 يب ناك املك ٍموُْحم م نبا ِةَئيِدَمْلا ىَلَع َفَلْخَتْساَو ِبْرُقْلا يِف ٍفوُيّسلا ٍرِفاَسُمْلا حال لإ

 ريدقب ناك ىلح َداَسَو عار نم هَل انْيَع تََبو دعي اهل ََخَأ َرَعْشَأَو يْدَهْلا َدْلَق ِةَفْيَلَحْلا

 ِتَْبْلا ِنَع َكوُداَصَو َكوُلِتاَقُم ْمُهَو اًعوُمُج َكَل اوُعَمْج اًشْيَرُت نإ َلاَق اقف ُهنْيَع ُهاَنَأ ٍطاطشألا
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 ٌنيِذّلا ِءالُؤْه يِراَرْذَو ْمِهِلاَيِع ىَلِإ َليِمْأ ْنَأ نو َرَئَأ ٌساكلا اَهْبَأ ٌىَلَع اوُريِشَ َلاَقَف ُكوُعْئاَمَو

 5و

 هاي



 ُديِرُت ال ِتَْبْلا اَِهِل اًدِاَع تجرح هللا لوُسَر اّي ركب وُبَأ َلاَق ِتْيَبْلا ِنَع انوُدُصُي ْنَأ َنوُديرُي
 .ِهللا مشا ىَلَع اوضنا َلاَق انتا هلع اَنَدَص مف هَل ذَجَوْتق ٍدَحأ َب زخ لَو ٍدَحَأ َلَْق

 ٍلوُسَر ْنِم ِهباَحْصَأِل ٌةَرَواَكُم َرَككَأ َناَك طق اًدَحَأ ُثْيَأَر ام اَم ُهَْع ُهّللا َيِضَر َةَرْيَرُه وُبَأ لاَ

 طبي يتلا قلاب نا اذإ ىثح ْملسو هلع هللا ىَلَص يلا ْراَسَو مل لَ هللا ىلَص ول

 اوُناََك مايِقْلا مَّدَع ىَلَع ْتَداَمَت يِيْعَ ْي ثحلآف لح لح ساثلا لاَ هيلا ْتكْرَب اهني مهل

 اَهَل كاد اَمُو ًاَوْصَقْلا ٍتآاَ ام ّمْلَسَو هَْلَع ُهَللا ىَّلَص غبنلا َلاَقَك ْثُئَرَع يأ ُءاَوْصَنْلا ِتَألَخ

 اهلوُحذ نَ ليلا سبح امك م لود نع هلا اَهَسْبَح يأ للا سياح اَهَسْبح ْنكلَو قب
 يف َقّبَس ْنكَلَو ِءاَمْدلا ُكْفَس ُكْفَسَو ُلاَئِقْلا ْمُم ْمُهَنِتب ْمَقْوَل لشْيَرُق ْمُهْنَّدَصَو اَهوُلَخَد ول َةَباَحّصلا ّنأِ

 َدوُمِلْسُي سات موبالضأ نب ٌحرَْتسُمو ريك ْقلح مهن مالشإلا يف لكي هلأ هللا مْ

 اًهيِف َنوُمْظَعُي ٌةَطْخ يِنوُلَأْسَي أل هديب يِسْفَت يِذْلاَو َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص لاك م ُ؟ َنوُدِهاَجُيَو

 ىَلَع ِةَيبيَدْسْلا ىَصْقأِب َلَزَن ىّنَح ْمُهْنَع َلَدَعُف ْتَبْنَو اَهَرجَر م اا ةقططمأ أل هللا ٍتاَمْرَخ

 زل قطعا ماسو هيلع لا ل هلا لوشذ ىلإ 0 أ ِدَمَن

 ذإ َكِلذَك مه انكي 4 3 الع اوُرَدَص ىفَح يْرلاب شيجَي لاَ اَم ِهُللاَوَف ِثتيِدَحْلا يِواَر لاق

 هْيَلَع هللا ىَّلَص للا ٍلوُسَرِل حْضُن ةَبْيَع ةَبيَع اوُناَكَو ِهِمْوَق ْنِم ِرَمَث يِف يمال هاذ ُلْيَدُب ءاَج

 ةولاقم مهو ينتشل واي ذأ اول يل َنب َرِياَعَو ُيَوَل نب بنك تك يإ َلاَقُق ّمْلسَو

 اج انجلو أ لتقل :يجن ملا لس لَ للا ىلص للا وس لاق تيا نع كاسر

 يبيت الخير هذه مهئذكام اوواش نإ مهب ْثْرْصَأَو ُبزَحا ْمُهفََهَت دق اَنْ َّنِإَو نيِرِمَتْعُم

 ينعي اونَج < دقق ْألإَو اوُلَعَق ٌسانلا هيف َلَحَد اًميف اوُلْخْدَي نأ اوواَش ْنِك رهط نإ سائلا َنْيَبَو

 يِتْمِلاَس ٌدِرَفَْت ىّنَح اًذه ير أ ىَلَع ْمُهئلِباَكأ هديب يِسْفَن يِزَلاَو اب ْمُه نِإَو اوُحاَرَتْسا

 ُيِبْنلا َلاَق اَمِب ْمُهْتّدَحُن اًشْيَرُق ىنأ ىلح قلطلا نوت ام ْمُُْلْأَس ُلَدُب لا نك ةزنأ لل نفي

 .مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص

 َلَعَجُم ُهاَنأَك هنآ يِنوُعَدَو اَموُلَبْا دش ر ٌةطخ ْمُكْيَلَع ضَرَع ْدَك ٍدوُعْسَم ُنْب ُةَوْرُع ٌَلاَثَ

 ٍلْيَدْبِ هلو نم اًوخَ َمْلسَو ِْبَلَع هللا ىْلَص يلا نات مّْْسَو هَل هللا ىَلَص بلا ملك

 الإ ماتم منت ام ِهَللاَو لَك هنن مْلسَو هبل هللا ىّلَص ْيِثلا ٍتاَحضَأ ُُمْرَي هور َلعَجَ

 اضَوَت اَذإَو ُهّرْمأ اوُرَدَتبا اًرْمَأ ْمُهَرَمْأ اذإَم ُهَتْلِجَو ُهَهَجو اهب َكَلَدَ ْمُهْنِم ٍلُجَر فك يِف ْتَمْقَر
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 هَل اًميِظْعَت ِهْيَلِإ َرَظْنلا َنوُدِحُي اَمَو ُهَدْنِع ْمُهَئاَوْصَأ اوُضُفَح ملكت اَذِإَو ِهِئوُصَو ىَلَع َنوُليَْقَي اوُداَك

 ىَرْسِك ىَلَع ُتْذَْوَو ِكوُلُملا ىَلَع ُتْدَقَو ْدَقَل ِهَللاَو ُمْوَق ْيأ َلاَقَف ِهِباَحْضَأ ىَلِإ ُةَوْرُع َّعَجَرْ
 ٍدّمَحُم ُباَحْضُأ ْمْظَعُي اَم ُهباَحْضَأ ُهُمْظَعُي طق اًكِلَم ُتِيَأَر اَم يْنِإ ِهللاَو ٌيِشاَجْنلاَو َرَصَِقَو
 لف جو وج اهو تكف لب لجو تك يف ثم الإ ةئاحل عت م لاو نت

 َدْنِع ْمُهَئاَوْصَأ اوُضَفَح ملكت اذ ِهِيوُضَر ىَلَع َنوُلِبتْفَي اوُداَك ْأَّضَوَت اَذِإَو ُهَرْأ اوُرَدَعْبا ُمُهَرَمَأ

 يرق عت مك اغرق ٍدشُو ةطخ ْمُكيَلَع ضَرَع ذك ُهنَِو هَ اًميِظْعَت ِهْيَلِإ َرَظْنلا َنوُذِحُي امو

 ثقاَرأ ذم َملَسَوِِيلَح هللا ىَلَص لاك ُهحِلاَصُم ٍلجْلا اذهل ىلإ بها الاقل مرت نإ 0

 لوقا مهيب ىَرَج َمَلَسَو هيَع هللا ىَلَص بلا ىلإ ىقّتنا امل اذه ّْنَعَ ْتَنَعَب ْنيِج َحْلْصْلا شْي

 نأَو اًضغَب ْمُهْضَْب نمي أَو نين َرَْع ْمُهتَب ٌبْرَحْلا َعَضوُي نأ ىَلَع ىلع عطل ا قو ىلخ

 َتَنَكَو ْمِهَِْإ ُهْدَر ل | نيد ىَلَع ناك نِإَو لج ْمُهنِم دينأي آل هنأ ىَلَعَو اذه ْمُهَماَع ْمُهلَع عج

 ءاًباَتِك َكِلُذ يف

 لجو هيي ال هنأ ىلع الَْهُس ناو ٌمالَسلاَو ُالّصلا ََِِع هنْرَك يب هما اَم تلق نإ

 ىَلَع َةيئرُمْلا ٌةَحْلِصَمْلا َّنَأ ُباَرَجْلاَف َنيِكِرْشْمْلا ىلإ ُهدْدَيَو الإ مالشإلا ٍنيِد ىَلَع َناَك ْنِإَو ْمُهنِ
 ةكم حتت اَهَْيقاَع ناك يلا ةَرِه ٍةَرِهاَظَتُمْلا هدِئاَوَكَو ٍةَرِهاَبْلا امك نم َرْهَظ ام ِحلْصلا انه مامن

 اووُكَي ْمَل حصا بت مهن 0

 َنوُلْخَي الَو يه اَمَك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ُروُمَأ ْمُهَدْنِع ُرَهْظَت َالَو َنيِوِلْسُمْلاِب َنوطِلَتْحَي
 دما ىلإ والجو نوم اوعلتخا علا عل صح نق ضل اي تي م

 يبْنلا َلاَوْحَأ ْمُهْنِم اوُعِمَسَو ْمِهِرْئْغَر ْمِهِئاَقِدِصَأَو مهِلْهَأب اًرَلَخَو َدَكَم ىَلِإ َدوُمِلْسُمْلا ٌبَمَكُر

 ليِوَجَو ِهِتَريِس ّنْسُْحَو َرِجاظمملا يومَ 0 ٌةَرِهاَظْلا ِهَتاَرِجْعُمَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ىَلِإ ْمُهْنِم قْلَح َرَداَب ىّنَح ٍناَمْيإ | ىلإ ْمُهْسوُفل ثلا كلذ نب ايت مهب وُيلَعو ييِرط
 ىلإ ًالْيَم َنوُرَخَلا َدادْزاَو ةكَم حّنقَو ٍةَيبْيَدُحْلا حْلُص َنْيَب اوُمَلْسَأَف ُهْكَم حن َلِبَك مالشإلا
 ْنِم ُبَرَعْلا ِتْناَكَو ِلْيَمْلا َنِم ء ْمُهَل َدْهَمَت ذك ؟ ناك امل مَع اوُمَلسأ حقل موي نك انك مالشإلا

 َءاَج اًذِإ# : ىَلاَعَت ُهللا َلاَق اوُمَلْسَأ ْتَمَّلْسُأ اًمَلَق شْيَرُق رك ٌمالْسِإ ْمهِمآلْسإب َنوُرِظَلَي ٍشْيَرُف ِرْيَغ

 ُهُلوُسَرَو ُهَّللاَق [؟ :رصنلا] 4و هللا نيد يف َنوُلُْدَي سائلا َتْيَأَرَ ُحْنَمْلاَو هللا ٌرِضَن

 .ملغأ

 َكَسْمَأَو ُهْنَع ع ُهْنَع هللا ّيِضَر َناَفَع ِنْب َناَمْلُع مم َمَم ْمِهِْلِإ ب | باقتكلاب َمْل َدَو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َتَعَب عبو
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 ْيَلَع ُهْللا ىَّلَص يللا َمْلَبَو َنوُمِلْسُمْلا بِضَقَق َّن 0

 ىَلَع َليِقَو ِتْوَمْلا ىَلَع رجلا تخت ٍناَوضرلا بي ىَ سائلا اَعَدَف َلِيُق ْدَق َناَمْثُع نأ َمّلَسَو

 ميس ملف امن نع هل لات نيوت يف انهن أ و هيلع لا ىلَص عضو وينال أ

 رك َلَرَن ةَعببْلا هِذِه يِفَو َنيِمِلْسُمْلا ْنِم ٍةَعاَمَجَو َناَمُْعِب اوُنَعَبَو اوُقاَح َنوُكِرْشُمْلا ٍةعيبلا ِهِلِهب

 هوقو ٠[ .حفلا] «مهيببأ قو هللا د للا وباي امإ كلوثياتي يلا إو :ىلاَعَت

 يلع ُهَللا ىَّلَص ّيِبئلا َمَم ُس ماتا َقَلَحو [4 :متفلا] 4َنيِنِمْؤُمْلا ِنَع ُهَللا يِض در ْدَقْلط : ىَلاَعَت

 َلبِقَو اَمْوَي َرَشَع ُةَعِضِب ةَيبْيَدُحْلاِب ُمُالّسلاَو ُه ٌةالّصلا ِْيَلَع َماَقَأَو يب يدل هاذه اور ؟َو َمّلَسَو

 ْمُهْركْيَو اهب ْمهيلَسي حفلا ةروس ىَلاعَت هللا رن ءْيَش مهِضْعَب ٍسوُنُ يو لَك مث نيِرشِع
 ُنْ ُءاَرَبْلاَو ٌسَنَأَو سابع ُنْبا َلاَك ١[ : حتفلا] «اكيبث انف كلاتختف نإ : ىلاعت لق مَع

 .ماسو هلع اللا ىلض وللا لوشو عجن مث جلشلا عفذو ةيزتخلا ع انُم ّحْنفْلا ٍبِزاَع

7 
 7 3 د

 ربي ةَوْزَ

 2 ر فلأ م

 . ةثجوز مَع

 ىَنأ اذِإ َناَكو ال َرْبْيَح ىَأ َمْلَسو هَِلَع هللا ىَّلَص ُهنَ سنأ ِثيِدَح ْنِم ٌيِراَخْبْلا يِفَر

هوَأَر اّمَلَق ْمهِلِتاَكَمَر و ْمهيجاَسَم ُدوُهملا ٍتْجْرَح حبضأ املك حبضُي ىئح ْمُهرْعي مل لب ام
ُ 

 هللا ىْلَص لا لاك شيلا يأ ُسِِمحْاَو دمحم هللا دمحم وُ لسَو هلع هللا ىَلَص

 دي كرك ةئاَدِر يِفَو ؛ىِرْذَمْلا ُحاَبَص هاَمَ ؟ مْوُق ٍةَحاَسب اَكْلَون اذ ان رَبي ثّيِرح َمُلَسَو ِهْبلَع

 نب ُىِلَع َناَكَو ٌيِراَخْبْلا يِفَو َتاَياَرلا ُمالّسلاَو اللا هيلع قو ريح ثّيِرَح وبك هلل لاَقَو

 اذ لاق قت اني ناك لس لع للا ىلَص نيل نع َفْلَخَت ُهْلَع هللا َيِهَر ٍبِلاَط يب ا

 ِهْيَذَي
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 د ىَلَع ُهَل هللا حت هلوُسرَو هللا حب الْجَ ادع يالا ْنيِطمأل اق ثيم يبا للا اب اد

 َلاَقَف قدمت هل لش هع هلا للص هلا وشو ىلع اذ ملا ذأ ان

 ّقَّضْبَف هب + يأ هيل اوُلِسَْأف َلاَك هيَ هبئْبَع يكَتْشَي هللا َلوُسَر اي ٌوُه اوُلاَقَف بِلاَط ىب ْنْب ُيِلَع ّنْبأ

 لا ب الك لح ا از هع ىلع تعا لحل ل

 ٌكِتئيِه َكِتيِم ْيَأ َكِلْسِر ىَلَع ْدْمْلا َلاَقُف ائّلكِم اوُنوُحَي ىّبَح ح اتاَمَأ هللا َلوُسَو اي ُنِلَع َلاَمَف ةَاَول

 الا



 ل 5

 هللاَوَف هيف هللا قح نم ْمِهئَلَع ْبِجَي اَمِب ْمُهريخَأَو مالشسإلا ىَلِإ ْمُهْْدا ْمُن ْمِهِتَحاَسِ لِزنَت ىّبَح
 مال ف دع ذل ل: هلا وذا بال : نأ

 َلْهَأ َمْلَسَو ِهْيَلع ُهَللا ىَلَص َلَئاَكَو ءدَْجْلا َدْعَب ألإ ًالُجَر َنوُعْبَس ُهْكْرَسُي ْمَلَو رَبي َباَب َمَلَق

 َنوُعْسَتَو ٌةالث ِدوُهَيْلا َنِم َلِتْقَو َرَشَع ةَسْمَخ َنيِمِلْسُمْلا َنِم َدَهْشَتْساَو ٍلاَكِقْلا ٌدَشَأ هوُلئاَكَو َريَْح
 ٍراَمِجْلا ِكْسَم يف َناَك يِذّلا ٍقِيَمْحْلا يبأ لآ رك ذْخَأَو ائضج اًئْضِح ِهْيَلَع ىَلاَعَت ُهَللا اَهَسَنْلَو

 ُهَجْرْخَتْساَك ِهْبَلَع ُهَلوُسَر ىلاَعَت هللا َُلَدَك ةَبْرِج يف ُهوُبيَغ ْدَق اوُناَكَو هِدَلِج ْيأ

 ةناكك اَهُجْوُر َلِتُق ْدَق ٌَناَكَو ٌبطخأ نب ّيَبُح ٍتْنِب ٌةْيِفَصِب , مداَشلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع َجْوَرَتَر

 ْتَراَصُف اهَقَتْعَأ نأ َدْعَب ِةَميِرَكْلا ِهِسْفَكِل اًَماَفَطْصاَف اََلاَمَج ُهَل ] َركَذَ اًسوُرَع ثناَكَو عبرا نب

 .ٌكِلْذب َلْوُوَُك اربح يِف طَقَس َرَمَقْلا نأ ث ْأَر ُدَق ْتَناَكَو َنيِنِمْؤُمْلا ٌتاَهْمَأ ْنِم

 ؛؟ ُةَبْرُصلا وله ام ُتْلْقَق َةَمَلَس قاس ٍةَبْرَض َرْثَأ ْتِيَأَر لاق دبع يبأ ِنْب َدبِزي نَعَ

 ٍباَنُفَت َتآلَث اًهيِف َتْفَتف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يبْنلا ُتِنَأَف ع ب انيشا زم

 ماو كَ 6 ا م7 1 م 0 مه 5 م ءءء ع

 #3 اَهثَْدْهَأ مث ةَيوُشَم أ ٌةيِلصَم ٌةاَش ِثِراَحْلا ُتْنِب ُبَْبَز ٌةيِدوُهَبلا تمس ةَورْغْلا وده يفر

 لا وُ لاك عن باَحضأ ب طه لكَ هل لك َمَسَو لع للا ىَلَص هللا اوس ىلإ
 ْنَم ْتَلاَقف َةاَّشلا هذه ِتْمَمَس َلاَقَ ِةُيِدوُهَيْلا ىَلِإ ل َيْرَأَو ْمُكَيِدِبَأ اوُمْئْرا ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 نت ماو( نهي ناك نإ ثلث مس تكاتك ان يبي يف وح ينئرخأ كا ةرتخأ
 ّنِم اوُلَكَأ يلا ُهباَحْصَأ يموت اًهْبْقاَعُي ْمَلَو م أَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص اَهْنَع اَنَعَف ُهْنِم ائْسِرْتْسا يب

 اًصاَضِق ِهب اَهوُلَكَفُم ِهِئاَيلْوَ ىلإ َةْيِدوُهَيلا مْ و هع للا ىلَص عقد مولا وب موف الا

 . هِلِهاَك ىَلَع ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َمَجَتْحاَو

 ىلا يِداَو ُةَورَغ
 ٌلْهَأ ُهَحْلاَصَو مروا اًعَبْرَأ ْمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص اَهِب َماَقأ امَدْعَب ٍةَرِحَألا ىَداَمُج ين

 عْبَس ةْنَس َناَبْعَش يف َةَبْرُت ]| (هَلَع هللا يِضَر ٍباطحلا ِنْب َرْمُع ُةيِرَس َ ) ْمُث ؛ةّيزجلا ىَلَع ءاَمِنَ

 بسلا ىَنأن زاقلا معي ليلا ريب كاك الج يبت نب ليل عم جرخم الجز نول همت
 ًاعِجاَر ٌفَرَصْلاَف اًدخأ مُهْنِم َقْلَي مْلَق ْمِهْلاَحَم ىَلِإ ب | باطلا نر اجو وُ او ىلإ

 َداَبَْش يف يرض هيا ُةَراَرَف ىَلِإ ةئه هللا ٍيِضَر ٍتيْدَصلا ركب يبأ ةيِرَس) من هني ِدَمْلا ىلإ

 .نيرخل لكَ ةعاَمج مهم ىتسف عبس كس

>31 



 ُهَعَمَو عْبَس ةَلَس َناَبْعُش يف كدب هُم يِنَب ىَِإ (َيِراَصْنَألا ٍدْعَس ِنْب ٍريِشَب ٌةَيِرَس) مث

 هللا ٍلوُسَر ىَلَع ْمِهِرَبَسب ُيِبِراَحلا ٍدْيَز نبا ْمِدَكَو ٌتْثرا ىّنَح ْريِشَب َلَئاَثَو اوُليُن َالْجَر نوُنالَ
 ىَلِإ (ينبْللا هللا ٍدْبَع نب بلاغ ُةيِرَس) مك ءِرْغَس نب ريِهَب هَ مي م مَلسَو هلع هللا ىَلَ
 ين ٍةَرِجِهْلا نم عبس ٌةئَس َناَضَمَر ٍرْهَش يف ِورب ٍةَِلاَمُل ىلع وب ٍةَنيِدَمْلا َنِم ٍدِجَن ٌةّيحاتب ِةَعْفِيِمْلا

 افتارات مدل ترذأ نم الف مهناعم سو يف مهل ارم ًالجا نيو نق

 آل لاك نأ ّدعِب سادز َنْب ٌكيهن دن ِدْيَز ُنْب ُةَماَسأ َّلَتَق ب ةَيرّسلا وده يو اوُلاَق ِةئيِدَمْلا ىَلِ ٌءاَشَو

 ُبِذاَك ْمَأ ٌقِداَص أ مقفتق ِهبلق نع تفقه الآ ْملسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوش د َلاَقم هللا الإ لإ
 .هللا الإ هلإ ال ْنَأ ُدَهْشَي اًدَحَأ ُلِتاَتأ ال ُةَماَسَأ َلاَق

 ىّلَص هللا ُنوُسَر اَككْعَب ُلوُقَي ِدْيَز َنْب ةَماَسُأ ُتْعِمَس لاك َناَيِبَط يبأ ْنَع ْيِراَخُبْلا يِفَر
 ًالْجَر ٍراَضَنَأْلا ّنِم ٌلُجَرَو انأ ٌتْفِيْلَو ْمُهاتنْرَه مْوَقْلا اتْحّبَصَق ٍةَقَرَحْلا ىلإ َمْنَسَو ِهِيَلَع ُهَللا
 اًمَلق ُهَقْلَعُت ىَّح يجند ُهُتنَعَطَو ُهْلَع ُيِراَصْنألا فكن هللا الإ 5 هَلِإ ال لاف ُهاَئيِشَع اًمَلت ْمُهنِم

 تاك ُتْلُك هللا ألإ لإ ال َلاَق اًمَدَْب هَلْ ُةَماَسأ اً اي لاق مْلَسَو ةْيَلَع هللا ىَلَص يلا َْْب امم
 نأ رف يرسل مل «مؤتا كلل لبق ثفلأ نأ مل يأ ثبت ىلع اهي لاذ اف نتن

 ٍةَرْجِهْلا ّنِم م عَْس ٌةََس ٍلاَوَش يف ُناََطْمِل ٌضَْأ يجو َراَبَجَو ٍنُْي ىلإ اضن | قيال ونش

 اوُراَسف ٍةئيِرَمل هلا ىَلَع ِةَراْغِإلِل اوم وغْمَجَت عجل ٍلُْجَر امثال ُهَعَم َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َكَعَب 3

 يلو رَسأَو اهم رك امل ْمُهَل َباَصَأَواوُبرَه ريش رب ريبق هلت امل اهلا ولك ل
 .اَملْسََ َمْلَسَو ِهْيلَع هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ىلإ ةئيِدَمْلا ىَلِإ امه َمِدُنَو

 ِءاَضَقْلا ٌةَرْمَه ٌةرُهَه

 ةَدْعَقْلا وُذ لَه اَمَل َمّلَسَو ِهَْلَع ُهْللا ىَّلَص ُهْنَأ راَبْخَأْلا ِت ئاؤت ليلا يف مكاحلا لف

 ةَيبْيَدَحْلاب اَهْنَع ٌقوُكِرْشُمْلا م ْمُْدَص يلا م ُمِهتَرْمْعِل ًءاَضَق اوُروَقْنَي نأ ُةَباَحْضَأ َرْم

 جيو دي ريبَحب اوُدَهْشَتْسا ُلاَجِر أ ألإ مهني تلختي ملف ةييزتخلا َدهَش نئي 1
 مهو اَبأ يملا ىلع فانك ٍاناقلأ نيولسملا نم َمَلسو هلع هللا ىَلص هم جَرَحو اونا

 حاَمرلاَ َعيرْدلاَو ضيِبْلاَو َحآلُسلا ٍلْمْحَ ةَنَدَب َنيْئِس ُمالّسِلاَو ُةآلّصلا ِهِئَلَع َقاَسَو ُيِراَمِغْلا

 ذكو ةعلشق ب فحم اهيل فان َلِيَحْلا َمْدُق ةَفْيَلُْحْلا يِذ ىَلِإ ىَهَتلا امَلُف سره هلام َداَقَو

 َنوُبَلُي َنوُمِلْسُمْلاَو ىّبَلَ مْلْسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص َمَْحَأَو ٍدْعَس َنْب َريِشَب ْيَلَع َلَمْهتْساَر السلا

 .هوُلَأَسُف شِيرُق ْنِ ارق َدَجَوف ٍناَرهّظلا ْرَم ىَلِإ ٍلْبَخْلا يف َةَمَلْسم ْنْب ُدَمَحُم ىَضَمَو َُعَم



 اوَنأك ُهَللا ءاَش ْنِإ ادع َكِزْنَمْلا اًذه ْحّْبَضُي ْمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر اًذه َلاَقَ

 الشلال ثدب مْلسَو يلع هللا ىلص وَلا لوس لركو اوغرقق هربت اير

 ٍلَجَر ي كلاب يِ يِراَصنألا ْيِلَوَح َنْب سزأ هيَلَع َفْلَحَو ةْكَم بزب ْمِضْوَم حجاَي ٍنطَب ىلإ
 يذلا سَ لع هللا ىّلَص ولا ُلوَُ مو ٍاَبحلا سوت ىلإ َةَكَم ْنِم ٌلئْيَرُق ْتَجَّرَخَو

 ءاَوْصَقْلا هِيَلِجاَر ىَلَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر ع جَرْخَو ىّرَط يِلِب ٌسِبُحُف ُهَماَأ

 ّنِم َلَحَدف نوبي َمْلسَو ِهْبَلَع هللا ىْلَص هللا ٍلوُسَرِب َنوُقِدْحُم توُبشلا َنوُحْشَوَنُم َنوُمِلْسُمْلاَو
 : ُلوُقَي َوُهَو ِهيَلِحاَر ماَمِزب لِجآ َةَحاَرَر ُنْباَو ٍنوُجَسْلا ىَلَع ُهْعِلطُت يلا ينل
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 ِهِلْيِزْنَت ىلع َمُكِبِرْضَت ّمْوَبْلا ِهِليِبس ُنَع رافكلا يبباولخح

 هلبلَخ نَعَلِبِبَخْلا ُلِمْذُيَو ٍهِليِقَم ْنَعَماَهْلا ليزي اًبرَض

 لاَ اًرغيش َلوُقت مْلَسَو ِِيَلَع هللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ْيَدَي نيب هحاَوَر نبي ُرَمُع هَ َلاَقَق

 هللا ُلوُسَ َلَرَي ْمَلَو ٍلْبتلا حضن ْنِم مِهِيِف ٌعّرْسأ يل ُرَمُع اي ُْنَع ْلَح َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص
 هيَلِحاَر ىَلَع َفاَطَو هبوب اًعيْطضُم هيَجْسِمب ٍنكرلا مشا ىبح يلي مُلَسَو هبَلَع هللا ىَلَص

 نما ِهطْنِإ ْتْخَن َءاَدرلا َلِجْدُي نأ ٌعاَبِطْصألاَو ْمِهِبايِِب اوعَبَطْضا ِدَكَو ُهَعَم دوُقوطَي َنوُمِلْسُمْلاَو

 .َرَسِيَأْلا َيَطْعُيِو َنَميَألا ةبُكلَم يِدْبُيَو ِهِراَسَي ىَلَع ُهََرَط ُدوَيَو

 ئبنلا ْمُهَرْمأَف َبِرْثي ىّمَح ْمُهْنَنَهَو دهَو ٍمُكِيََع ميك هلإ ةوكرشنلا َلاَق يِراَخُبْلا يِفَو
 َلاَق ِةَياَوِر يِفَو ِنَْْكُرلا َنْيَب اَم اوُشْمَي ْنَأَو ٌةنالَكلا طاَّوْش ألا اوُُمْرَي نأ ْمَلَسو ِهِلَ هللا ىَلَص

 ةَوْرَمْلاَو اًفّصلا َنْب َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ٌفاَط ْمُن ؟ ْمُهَتْوُق نيِكِرْشُمْلا َيِرْيِل اوُلُمْزا

 اذه َلاَق ِةَرْرَمْلا َدْنِع َيْدَهْلا َفْنَو ْدَقَو ِهِغاَرَق َدْنِع ُعِباَّسلا ٌفاّوَطلا َناَك اّمَلَف ِهِتَلِجاَر ىَلَع

 رمأو َنوُمِلْسُملا َلَعَك َكِلذَكَو كاتم َقَلَحَو ِةَوَْمْلا دنع ٌرَحكف رم ةكم جاَجِب لو ُرَلَمْلا

 حآلسلا ىَلَع اوُميِقْيَف ج حجي ِنطَبِب ِهياَحْصَأ ىَِإ اوُبْهْذَي نأ ْمُهنِم اَساَ َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىَلَص

 نالت َةْكَمِب َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َماَقَأَ اولَعْفك ْمهَكَسن اوُضْقيك َنوُرحآلا يب

 0 او أ ْلَجَأْلا ىَضَم امل

 ىَلِإ (ْيِمَلْسلا ٍءاَجْوَعْلا يبأ نبا ةّيرَس) مَ َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ينل ّجَرَخَن ُلَجَألا ىَضَم

 قو تبان لف نم كلا مي قذخأت الشو نيبنخ يف عي ةلم قا يز يف ميل ين
 َلَماَسَت ْمُث ىَلْثَقْلا ْعَم اًَسيِرَج ِءاَجْوَعْلا يب أ نبا ٌبيِصْأو ْمُهّئئاَع ليف ىَْح اتيِدَش الاَِق مرق

 .َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا َلوُسَر ٌعَلَب ىَّبَح
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 مدقق ِناَمث ٌةَس َرَفَص يف ٍديِدَكْلاِب حْرَُمْلا يب ىلإ | (يِيبْللا هللا ِدْبَع نب بِلاَخ ُةْيِرَس) ْمُ

 ةكيِدَمْلا صاقعلا ُنْب ُرْمَمَو ةَحْلُط يبأ ُنْب ُناَمْثُعَو ٍديِلَوْل ني ُدِلاخ مِن ٍرْهّشلا اذه يِفَر

 َةَنَس َرْفَص يف ِكْدّفِب ٍدْعَس نْب ريِشَب دب باَحْصَأ باَصُم ىلإ (اًضِنأ بِلا ُةَِرَس) م ؟ ءاوُملْسأَ

 ةيِرَس :) مك امل اوُباَصأو ىلَثُك نم او حنا عم هلع اونا لي اة نامت
 ممول

 نوُرْشَِعَو يأ همم نال لس لوألا عييت روش يف ماع يتب ىلإ | (يِدسألا ٍبهَو ِنْب عاَجْش

 ىّتَح َراَهْلا دو للا ٌرِسَي نا ْمهيَلَع ريُِي نأ ُْرَمَأَو ٌنِزاَوْه ْنِم عمم ىلإ الجر

 رِيَمُع ب ٍبْعَك يرش م ْمُك ةئيَِملا اوشا لح كي اوُقاَنْساَو ًهاَشَو امن اوُباصأف ْمُهَحْبَص

الُجَر َرَشَع َةَسْمْخ يِف ِناَمَن ةََس لوألا عيِبَر يف حالطأ ِتاَذ ىل (ُيِراَقِهْلا
 اًوُهَتْلا ىّتَح اوُراَّسُف ً

2 
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 ْمُهئي تلكَ اوليق ىْتَح ٍلاَِقلا د ةَباَحْصْا ْمهلَئاَقف اًيبك اًعْمَج اوُدجَوف الط ٍِتاذ ىَلِإ

 ىلص هللا لوشو ىْأ ىلع لئاخت لَ لاب امل ريل رم لبق ىلثقلا ف خرج لَ

 عِضْوَم ىَلِإ اوُراَس ْمُهْنَأ ُهَعْلَبَك ْمِهيَلِإ ِثنَبْلاب ّمَهَو و ِهْيَلَع َكِلذ ْنَشَك َرْبَحلا ُهَربْخَأَك َمْلَسَو هْيَلَع ُهَللا
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 ٍناَمُت هس ىلوألا ىَتاَمجم يِف تناك مأشلاب اَْلَبلا ٍلَمَْع ْنِم َيِهَو (ُةَنوُم رَس) مل

 ىَلِإ باَتِكِب يِدزَألا ٍرْيَمُع َنْب َتِراَحْلا ٌلَسْرَأ اق ملص يهل ل لا لوس ْنَأ َكِلْذَو

 لا لوُسَِل لققي لَو ةلتقَف ينام دِرْمَع ُنْب لييخَرش ُهَل ضَرْع وم َلْزَ اًَلَف ىَرْضُي ِكِلَم

 ىَلَع ٌهَنِ 5: ل ق هل هللا ىلض للا لوز د ةزئ لو لس هيلع اللا ىلَس
 ٌةَحاَوَر ّنْب هللا ٌدْبَع ْمُكْريِم مف َليُق ْنَِف ٍبِلاَط يب أ ُنْب ُرْفْغَج ْمُكْريِمُأك َلِيُق ْنِإ َلاَكَو ٍفألآ ٍةنال

 َمُلَسَو هلا ل م دعو مِنَ ولع مهيب نم ٍلَجَرب نومي صيف ٌلِيُق نإ

 اوُعْدَي ْنأَو رْيْمُع ِنْب ِثِراَحْلا َْقَم اوُنأَي نأ ْمُهاَصْوَأَو ةِراَح نْب ٍدْيَر ىلإ ُه | ُهَعْنَدَر ضيِنَأ ُهاَرِل

 ىّنَح ْمُهْل اُعْيَشُم َجَْرْخَو ْمُهوُلِتاَقَو للاب ْمهيََع اوئيمتش ءتْسا الِإَو اوُباَجَأ نإ مالسإلا ىلإ | كاَنُه ْنَم

 امَلُف َنيِمِناَغ َنيِحِلاَص ْمُكْدَرَو ْمُكَنَع هللا َعَقَد َنوُمِلْسُمْلا ىذا اوُراَس اًمَلَف عادَولا هبت ْمْلَب

 ْنِم رثكأ ْعَمَجْف وِرْمَع ُنْب ُليِْخَرُش ٌماَقَو و ْمُهل اوَُمَيَف مريم ُْدَمْلا عَس ةنيبملا نو اول

 .ُهَماَمَأ َمئالَطل | َمْدَقَو بل ةلئاي

 جم ولا ةركق نسال لبو مالا ضزأ ني غيضؤَم العم نومي ل د
 مر أ يف ادظنيل نيتليل ارثانأف نيكرشملا نم لأ زلم يف قبلا ضرأب لَن لقرج أَ - رن 0

 ٌةَحاَوَر ُنْب هللا ٌدْبَع ْمُهَعُجَشَف َرَبَخْلا ُهُرِْخَنَ ؛؛ َملَسَو ِهْيََع هللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر ىلإ ُبْيُكَن اوُناَكَو

 دعا نم هب دخأل لي ل ام خولي اج ؛ ٌنوُكِرْشُملا ُمُهاَئاَرَو ةَوُم ىَلِإ ارَضَمُف ّيِضْمْلا ىَلَع

 ِإ
 أ
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 هاَرَمألا َلئاَقَك َنوُكِرْمُملاَر َنوُمِلْسُمْلا ىَقَْلاَو ٍبْمْذلاَو ِريِرَحْلاَو جاَبيدلاَو كاز ال

 ونولص ىلع هم ةوملنملا لئاقو لاق ةئراخ نب ذو هاولل ذاك ولأ ىَلَع ٍلِقَم

 اَهَوَقَعَف ءاَرْفَش هَل س َرْق ْنَع لزق ٍبِلاَط يب أ ُنْ ُرْفْعَج هاَوْللا َدَحأ م ؛ حاَمّرلاب انْعَط َلِتُق ىّتَح

 مث ْتَعِلُقُت ِهِلاَمِشب .ةلعأ 4 تقلي نيم ِهارْللا لح اًعيِمَج ا ؛ ىَّتَح لتقف م ا
 سم رع سرس 2

 نأ ”ج |
 2 . ليقف هكضئح

 ٍةَنَجْلا يف اًمِهب ُريِطَي نْيَح انج ِهْيَدَيب ُهَلَدنَأ هللا نإ ْمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ُلوُسَر و َلاَق

 ُنْب هللا ُدْبَع هاَوّللا ٌدَحأ مك حُب ةقْْطَو ٍفَِسِبٌةَبْرَض َنوُعْبَسو اناا ِهنَدَب نم لأ امبف َدَجُدَ

 نب ٍدلاَح ىَلَع ل سائلا حاطشا نأ ىل | ُيِنالِجِمْلا ٌمَرْقأ ب ولا حك ليف ىلح لا هسا

 ةَفِئاَط لك ُتراَحْلا م مث ٌةَميِنَغ ُ ٌةَميِظَع َةَلَتْقَم ْمُهْنِم ٌلَتَقَك ْمُهَلئاَكَو َءاَوّللا لحق ٍديِلَوْلا

 ىَسوُمَرْكدو مولا كرم ىلإ | ظن ىَّنَخ م دو لع لا لع ل شل ألا

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُس د هَل لاق ةَوُم ٍلهأ ربحي مي يأ نْب ىَلْعَي نأ يِزاَمَملا يف ٌةَبفُع ُنْ

 ينو لاقك مهرب هربنا ينزيخأ لاق كرب 0 ِهيْلَع

 .ُهْرُكْذَت ْمَل اًنْرَح مِهِثيِدَح ْنِم تْكَرَت ام ْقَحْلاِب َكَدْعَب

 ٍةَرَشَع ىَلَع ٍةَئيِدَمْلا َنِم ّيِهَو ٍلِسألّسلا ٍتاَذ ىلإ (ٍصاَمْلا ِنْب وِرْمَع ُةُيِرَس) ْمُن
 اتناك هلع ل لل يو دن سا تنم يك اَكَو

 يف ُهَنْعَبَو اَدْرَس َةَياَر ُهَعَم َلْعْجَو ضَيِبَأ ءاَوِل ُهَل َدَقَعَو اًرْمع ٌتَعَبف ِةَراَغإلِل اوُعُمَجَت ذك َةَعاَضُق
 اًمَلَف َراَهّنلا َنَمَكَو ليلا َراَسَف اَسَرَف َنوُنألَن ْمُهَعَمَو ٍراَصَنَألاَر َنيِرِجاَهْمْلا رس نم امل
 هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر || ينقجبلا ٍثيكم نب عقار تعب ايِثَك امنت مهل نأ نأ ُهْنَلَ ُهنَلَب مُهلم بر
 ٍةَرَس نم ِنَئاِ ُهَعَم َتَعَبو اَوِ ُهل دعو حارا َنْ هي دِئَبُع اَبأ ِهِئَلِإ ٌتَعَبق ُهُدِمَتْسَي مْلَسَو ِهْيَلَع

 اوكي ْنَأَو وِرْمَعب َقَسَْي نأ ُهَرمأَو ْمُهنَع هللا َيِضَر َمْعَو ركب وأ :هيف راَصْأْلاَو ٌنيِرِجاَمْلا
 ديمألا اَنَأَو ادَدَم ىَلَع ت َتْمِق امن وُرْمَع َلاَقَق سائلا موي نأ ةَدْيَيُع وأ دار اَهِلَمْخَي َالَو اًعيِمج

 ةَرْذُعَو يب وُدَمْلا ىلإ ّلَصَو ىّبَح َراَسَو سائلاب يِلَصُي وٌرمَع َناَكف ةديَبُع وُبَأ كِل هَل َعطأ

 .اوُقْرْفتَو دالبلاب اوُبَرَهَف َنوُمِلسُملا ْمِهِيلَع َلْمَحَق

 ٍةيرَسِب ىُمَسُتَو ِرْحَبْلا ٍفيِس َةَوْرَغ ُيِراَخُبْلا اًَمامَسَو (حاَرَجْلا ِنْب ٌةَديَبُع يبأ ُةيِرَس) ْمُن
 هت رخل نحاس ىلع ام قبة نم ئخ ىلإ | ٍناَمث ُةَلَس ٍبَْر يِف ثناكَو ٍطِنْا
 ٌلمخُن ٍةَئامَنالَت ُنْحْنَو اًنْجَرْح لاق ربا ْنَع ُهْرْيْغَو ُيِراَخْبْلا ىَر: :ِلاّيَل ٌُسْمْح ِةئيِدَمْلا َنْيَبَو
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 5 ا

 اروُرَج ٍدْعَس ّْنْب ُسْنق َعاقباَو ةَرمت ةَرْمَت ْلكأَ ْلُجّرلا ناك ىّنَح اَنداَر يم انياَثِر ىَلَع اَنداَ

 لَو اوُحَجَرَو اوُدرَرَتَو اهِْم اوُلكَأف َرَبْئَعلا ىمسن هبا رخبلا َِ مه هلا َجَرْخْأَو ْمُهَل اَهَرَحْنَر

 كِل اَنْرَكَدَ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّْلَص هللا َلوُسَر انين ةَئيِدَمْلا اَممِدَق اّمَلَف ٍةّياَوِر ين َداَز اَدبُك اَوَقلَي

 لإ نا ل نيف مخل م ةزش عقدت لوك م ل عوف ذل +
 .َلَكَأَك ُهْنِم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس

2 
 ا ا ٌرِضْح ىلإ (يِراَ اًصْنألا ٌةَداَنَق يبأ ُةَيِرَس) م

 هو
 م سا

 ْمُهْنِم ف ْنَم َلَتَْك َناَفَطَع ىلإ الجو َرْشَع ُةَسْمَح َمْلَسَ هيلع هللا ىَلَص ُهَعْم َتَعَبَو ِناَمَ

 0000 5700 ٍةاَش ْيَفَلأمَتعْلاَو ريِعَب تام ُلبإلا ٍتَناَكَف َمَعنلا َقاَتْساَو اًريِثَك اًيْبَس ىَبَسَ

 لأ ارذغ
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 ٍرْهَش ٍلَوَأ ين ِةئيِدَمْلا َنِم دْرب ِةنألَت ىَلَع مَضِإ ٍنِطَب ىَلِإ (اًضِأ ةَداتَق يبأ ُهْبِرَس)
 ُناَظ ٌنْظَيِل ُهَنَعَب َةكَم َلْهَأ َوُرَْي أ ل ل لَ لل ىلح نأ كلو ا ة اقتو

 ا ار بألا أ ْنَأِلَو َةّيِح ءاثلا كلب ىلإ ةجيوت مل َبَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنأ
 وُقَت آلو» : ىَلاَعَت ُهّللا َلّرْنَأَك َدَم ةَماََج نب ْمِلَحُم ُهَلَْ مآلشإلا ةّيِحَتب ٍةيِحَتب ْمِهْيَلَع ْمْلَسُف ٍطْبضألا

 نى ل عت هع بألا [؟4 :ءاسنا] امْؤُم تشن مالشسلا ْمكيَلِإ ىقلأ نم

 هْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلَوُسَو َل 0

 ةقنلك كاع ىلع باسل قت اق هن امرك تب وو مقل كل لألم

 ةرشطس يلب يأ نيش ىلإ اتغ ةقزُ تلغ املك ضل لقفل هب ارذغ مث دل

 ّنِإ َلاَقَق ّمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَرِل َكِلُذ اوُرَكَذَف ُهْوَراَو ىّنَح ةَراَجحْلا ِهْيَلَع اوُمْضَر مَ

 ا

 َُمَوحَو هَل ُهَلوُسَرَو اكو دب ةلل زم يبل ٌمَظعألا ا اًمَرَكَو اًفَرَش ُهّللا اَهَداَز

 ُهَل َجَرَخ َنيِكِرْشُمْلاَو ٍراَفُكْلا يِدْيَأ ْنِم َنيِمَلاَعْلِل ىدُه ُهَلَعَج يِذّلا هتَِبو ُهَدَلَب هب ٌدَقَْساَو َنيِمَألا

 َمَكَو يِذَلا َدْهَعْلا ٍشِيَرُ ٍضْفنِل نْمْخَولا ٍدوُنْجَو «مالشإلا ٍبِئاَتَكِب ْمّلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص

 ّدَدَجي نأ أذ و هيلع هله ىلض وللا لوط ىلع بزخ نإ ةاضش وأ مذ يشل

 هُلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ٌرّهَجَت َرُهَجَتُك ةكم ىَلِإ َف ةَدَص َرَصْناَف ِهِيَلَع ىَبأَف ِةَدُمْلا يِي َديِزَيَو َدْهَعْلا

 ىلع هيَ وللا علطأت كلب مهري ةكم ىلإ ةكسزأو هتك ثلياح بنك دخأ مال ثغ ئ
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 اهب ّنِإَ حا ٌةَضْوَر اوُنأَت ىّتَح اوُقِلَطْلا ٍداَدْقِمْلاَو رْببْؤلاَو ٌىِلَعِ ُمالّسلاَو ٌهالّصلا ِهْبَلَع َلاَقَق َكِلُذ

 يجرخأ انلُق ةئيِطلاب نحن اد ةضؤزلا انيبَأ ىلح اقفلطلا 0 ُباَتَك اَهَعَم ةئيِهظ

 اَهِصاَنِع ْنِ جرحك َلاَق بالا ديِقْلْتَل زأ ٌباَتِكْلا ٌنجِرْخُتَل انلُق ٌىِعَم ام ْتَلاَق ٌباّتكْلا

 َنيِكِرْشُمْلا ّنِم سان ىلإ َةَعَتلَب يبأ نب ” بياخ نم هنا مَ للا ىلس يلا باك

 آل هللا َلوُسَر اَي لاق اذه اَم لاح ا لَ مس لَ ُهللا ىلَص لا روب ُْرخُي ةكمب

 نم كَم ْنَم اكو اَهفنَأ نب نأ ْملَو ايل يأ شير يف اًنَّصْلُم أرْما تنك ينِإ ٌيَلَع لَجْعَت
 نأ مهي ٍبَسْنلا َنِم َكِلَذ يبئاق ْذإ تِيبحأك ْمُهلاَومأَو مهيِلهَأ َنوُمَسَي تاب ْمُهَل نيرج اَهْمْلا

0 
 .مالشإلا َدْعَب ِرْفُكْلاِب ىضر الو يني ْنَع اًاَدتإا ُهَلَعْنَأ ْمَلَو يِتباَرَف َنوُمْحَي اَدَي ْمُهَدْنِع َدْنِع ٌدْحْنَأ

 هللا َلوُسَر اَي ُرَمُع َلاَقُق ْمُكَقَدَص ْدَك ُهْنِإ امأ ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلاَقَ

 نع ىلع لا هلا لعل كير از اذ هش ذق لإ لاق قفاَتُمْلا اًذه َقْدُع ٌبِرْضَأ يِنْعَد

 نبيا أ ا :ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس ُهللا َلَرْ 6 محل ثزقغ ذقن مث لش ام اوُلَمْغا َلاَقَف اَرْذَب َدِهَش

 ٌلَض ذقَق» : ِهِلْوَق ىلإ «قئوَملاب مهبل نو ا ءاييزأ مومو يع اوُذْشْتَت آل اوُكَمآ

 قدح عب اهأ تلياح هيج يلا بالا ذل أ ُيِلْيَهْسلا و ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر «ٍليِبَسلا

 ول ِهُللاَوَق ؟ زشلاك لي ميطَع شيمي مكاج سو يلع هلا ىلض هلا وشر لل شن

 . مالَسلاَو مكيف اووظْناَف ُهَل ٌرَجمنَأَو ُهَللا ؛ ا

 زواق علشأ برغل ني ةلوع نق ىلإ ماس هلا ىلص وللا لو شو تقي
 تلختناو يرطب هم نم مهل يمل هاقاو نم : قلمك مويس َميلْسَو َعَجْشأَ هيه

 ٍرْهَش ْنِم الخ ِنيِتَلَِِل ِءاعبزألا َمْي َحَرَحَو موُقْكَم ْمَأ و ةينل لت امو ل ىل
 فلآ ةَرَشَع َنوُمِلْسُمْلا َناَكَر ةَزجولا ناك لس رضقلا دب رك ]بِقَو ر ْدَعِل لْيِقَو َناَضُمَر

 هللا َلوُسَر َيِقْلُف اًرِجاَهُم اًمِلْسُم ِهِلاَيِعَو 4 هلهَأب ب جرح دق ُساَبَعْلا َداَكَر اَنْ َرْهَع م نا ليِقَو
 ىلض هلا نرش هتغم ىلع كدب امهم كذب اكو مفتول يع هلل ل
 هَِلَع ِهْمَع ُنْبا ِثِراَسْلا ُنْب َناَيْفُس وُب أ ٍقيرطلا يف َُيِقَل ْنْمِم َناَكَو ٍضاَر ُهََع َمْلَسَو لَ هللا

 ُفْلأَي َناَيْعُس وُبَأ َناَكَو ٌرَفْعَج ُهُدَلَو ُهَعَمَو ةّيِدْعَسلا ةَميِلَح َعاْضَر ْنِم ٌهوُحَأَو السلا ةالضلا

 ٌهالَّصلا ِهْيَلَع هَل أ اَمُمْاَِل َاَكَو ُهاَجَمَر هَداَع َتِْب امل َملَسَو هْيَلَع هللا ىّنَص هللا َلوُسَر
 َدَقَع ِدْيَدُقِب ناك امل مَ َمَو َِِلَع هللا ىَلَص َراَس 1000 ءاَوبألاب مالَسلاَ

 ٌةَرْشَع اود ُهَباَحْضُأ َرْمَأَك ءاَشِع ِناَرْهّظلا ْرَم َلَرَن ْمُث ٍلِئاَبْقْلا ىَلإ اَهَعْنَدَو ٍتاَياَرلاَو يول
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 َناَيفْس اَبأ اوئعبم ْمهاَِإ هوزُع ْنِم َنوُفاَحَي اَمِل َنوُمَتْغُم ْمُهَو يسم اًشيرُ ملي ْمَلَو را الآ
 ينو مزج نإ ميكحد كيش وثأ عرش نأ ني كذا ديف كإ راكد بز نإ

 هللا ٍلوُسَر سرح نم ٌساَن ْمُهَآَرف ْمُهَعَرْقَأ َرْكْسَعْلا اَوأَر امْلَك ِناَرْهَظلا ْرَم اَوَنَأ ىَّتَح هاَقْرَو ُنْب
 َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهَللا ٍلوُسَر ىلإ ْمِه ذأ عهرذخأت عقوق ماس لَم للا ىلع
 ىلإ ري ىلح لجل مخ دلع كيفَ ابأ شيخا ساب لام َاَس امه ايف وب أ َملْسَأ
 ىَلَع ٌةَبيِتك ٌةبيَِك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يلا م ْعَم ُوُمَت ُلِئاَبَقْلا ٍتَلْعجَف ُساّبَعلا ُهَسْبَحُن َنيِمِلْسُمْلا

 َلاَق َُتيَهُج ْمُث ٍراَنِغِلَو يِل ام َلاَك ٌراَمِع ِهِذِه َلاَك هِذِه ْنَم ُساّبَع اَي ُلاَقَك بيتك ْتْوَمَف َناَيْفْس يِب 3

 ةَداَبُع ُنْب ٌدْعَس ْمِهَْلَع ُداَصْنأْلا مالوم لاَ هذه ْنَم لاَ اهلي ري مَ ةبَع ثَلبنَأ تح َكِلذ لِ
 لحسم ِةاَور يو ةبمَكلا لحتشُ ميلا ٍةَمحَْمْلاْمْوَي ميل َكَيْفُس ابأ اي دعس لاق اولا هع

 ٍضيَرُق يف ٍدْعَسِل َنوُكَي نأ ُنَمآ اَم ِهَّللا ٌلوُسَر اي ُلاَقَف َنيِرِجاَهُمْلا َّنِم َلُجَر اًهَعِمَسُف ُةَمْرْحْلا

 يدلل َلاَق َناَيْفُس اب ّن أ ٍيِوْرَو اَهِب ُلْْدَت تنَأ ْنكَف ُهْنم ةَباَرلا ٍذُف ةكرذأ ٌيِلَمِل َلاَقَ ٌةَلْوَص

 مك هاب ْنْب ُدَْس لاك ام ُهَل َرَكَذف ال َلاَك َكِْوَ ٍلثقِب تَْمأ هَذا امل مَْسَو ِهَْلع هللا ىَلَص

 ىلإ َلَسَْأَو اً هللا وي مويا ةَمَحْرملا مْوَي مولا ايس ا اي َلاَقُك َمِحْرلاَو هللا ُهَدَسا
 . سيق هل هيلا ىَلِإ اهَعَفَدَ ُهئم ةّياَرلا لح ٍدْعَس

 ىَلَع ِماَوَعْلا ِنْ ربا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ٌلوُسَر تَعَب ةَبْقُع ْنْب ىَسوُم لاَ
 الو نوم كي ري أ هَ ةكَم ىلغأب ٍءاَدَك نِم َلُخْدَي نأ ُهَرَمَو ْمِهِْيَحَو َنيِرجاَهملا

 ْنِم ٌلُخْدَي نأ ُهَرْمَأَو مِهِرْيَغَو ميَلسَو ًةَعاَضُق ٍلِئاَبق يف ديول َن : دا َتَعَبَو هيأ ىّح حري

 م قُم يف ٍراَصنأْلا ةمتك يف هدب نب َدْعَس َكَعَبَو ٍتوُيبْلا ىندأ دع َُتَر َرِرْعَي ْنَأَو ةكم ٍلْفسَأ

 كدا ُْهلتاف نم الإ | اوُلِتاَقُي الَو ْمُهَيِدئَأ اوُهُكَي نأ ْمُهَرَمَأَ َ نسوي هلل ىلا لوس

 ٍفاََم ٍدْبَع ِنْب ِثِراَحْلا وُنَبَو ركب وُنَب اهب َعُمَجَن ْذَكَو َةَكَم ٍلْفْسَأ ْنِم م لحد ىّنَح ٍديِلَوْلا ُن

 نزف عه نيا الكفل نك مهب رض ل يخألا بز ل نما

 ىَلِإ لئمْلا مهب ىهتلا ىثح عَ ذأ الث لدهن ْنِمَو ًالُجَر َنيِرْشِع ْنِم ٌوْحَن ركب يِنَي ْنِم َلتُقَو
 وُبَأ َحاَصَو ٍلاّبِجْلا ىَلَع ْمُهْنِم ٌةَمِئاَط ْتَعَمَتْراَف َروُدلا وُلد ىّتَح ٍدِجْسَمْلا باَب ىلإ ِةَرَوْرَحْلا
 ةقِراَبْلا ىَلِ ْمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َرَظَنَو ُنمآ َرُهَق ُهَدَي ٌفكَو ُهَباَب َقَلْعَأ نَم َناَيْفْس
 ْنَأ ْنِمدُب ُهَل نكي مل ٍلاَتِقْلاِب ءىدُبَو َلِتوُق اًدِلاَح نإ اوُناَقَك ٍلاَثقْلا ٍنَع ُتْيَهَن ْدَكَو هِله اَم َلاَقُ
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 نَع َكتيِهُن ْدَكَو َتْلئاَق ْمِل ٍدِلاَخِل َنأَمطا ِنأ َدْعَب ْمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َلاَقَو

 الا



 مع ويس

 ٌساّبَعْلا َلاَقَو ٌرْيم ريح هللا ةاضف لاقك ثنطتنا ام يدي تنك ذَْو لَا نود َدَب ْمُه َلاَقَف ٍلاَكَقْلا

 رفا بم لكن لشي َّنِإ هللا َلوُسَر اَي ٌقَحْلا َةَداَهَش َدِهَشَو اًيمس وب أ

 زا ةيملا لع ع وبك ىقاك معز ل لا ىلع أو عت اق اًئيَش ُهَل عج

َع ٌنَلْغَأ ْنَمَو ٌنِمآ َرُهَف َكاَيْفُس يبأ َناَد لحد ْنَمَر
 ف ف هلا الإ نِمآ َرُهَ ُهَباَب هْيَل

ًِ 
 نماف ىلا عمو 010

 , ةوسل َُيْدَأَ ٍلاَجِر ُةَِس سفلأ ُةَرَشَع ِهْجوُيَش ْنَع ُيِدِقاَوْلا ُهَعَمَْج
 قسيس

 ىَلَص وللا ُلوُسَو لب أ امل لاق هلع هللا يِضَ ةَرْئَرُع يِبأ ْنَع ْيِاَسلاَو ْمِلْسُم ىَوََ

 ىّرْشُأْلا ىَلَع َر َرْيبْرلا َتَعَبَو ٍديِلَوْلا َنْب َدِلاَخ نْيَتبَْجُمْلا ى ذخإ ىلع كمت دقو لَو لع هللا

 ٍراَصنألاِب يِل نفيا رم اب ا يل لاق حال رب َنيِذْلا يأ رشا ىلع هديُ ا ََحَيَو

 ىدخإب لاق ْمْن ؛ مِهِعابْنَأَو شيق ٍشاَبْوَ ىّلِإ | ةورل مقل اقف دبا رواج مهب كفل

 دن ف لطلا ةوزغرأ لق نشل يول لع ع مقرذسما ىو لت هن

 أل شْيَرُق ءاَرْضَح تَحِبَأ هللا ٌلوُسَر اَي َلاَقَق َناَيْمُس وُيَأ ءاَجَن هانم لإ ْمُهئِم اًدَحَأ َلُْفَت ْنَأ

 هلا ىَلَص ُهْنأ يور «نبآ َرْهف ُهََب قلع أ ْنَم مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َلاَقَق مْوَيِلا َدْعَب ٌشْيْرُ

 ُهَسْأَر ل | ىّقَح حنَتلا نم هب ىَلاَعَت هللا ٌةمَركأ ام ىأَ كل لل اهات هس عضو مَ هيَلَع
 ِإ
 هلي

 ًالو» لبق دحأل هلْ مل هدب هل لأ ذأ ىلاَعَت ِهِيمظَعِل اًعوُضْحَو اًرُكش ُهَلْخَر ُسَمَن ُداَكَتَل

 ٍهِسأَر ىَلَعَو حلا َمْوَي كَم لحم مل َمَو ِهْيْلَع ُهّللا ىَّلَص ئيبثلا نأ سّنأ ْنَعَو ُهَدْعَب ٍدَحَأِل

 .دَئْعِمْلا

 ملَسَ هْبَلَع هللا ىَّلَص ُهْنَأ ٍرِباَج ْنَعَو ة َرُسْنَلُفَل | لب سأّرلا ٍرْذَك ىَلَع ٌجَسْنُي ْدَرٌَزَّوُهَو

 يِليح مالَسلاَو ةالَصلا هلع مك حلا موي نم دما ناك اعل هاَدْرَس ٌةَماَمِع ِهِسْأَر ىَلَع ناك

 زي ةكم موح هللا نإ ل ُساّنلا اهُيأ لاق مَ ُهلهَأ ٌرُه اَمِب ُهَدِجَمَو ِهْيلَع ىَنْنَأَو هللا َدِمََحُن سائلا يِن
 للاب نِمْؤُي ٍءىرْمأل لجَي الق ٍةَماَيِْلا موي ىَلِ هللا ٍةَمْرُسباَرَح َيِهَف ٌضْرَألاَو ِتاَرْمَسلا َقَلَخ

 هللا ٍلوُسَو ٍلاَِقل ايف ٌصْخَرَت ُدَحأ نإ ُهَرَجَش اهب َدِضْعَي زأ امد اهب َكِفْسي نأ ٍرخجآلا ملا

 ني ٌةَعاَس يِل أح الو ْمُكل ندب ملَو لوس نأ ذك هلل نإ اونو مَ و هِيَ هللا ىَلَص

 شْيَرُق ٌرَشْعَم اي لاق مث ؟ َبئاَعْلا ُدجاَشلا ُْلْيلَف سئألاب اَهَمْرْح ميلا ان ئَمْرُح ُتْداَع ْذَقُو ٍراَهْن

 يذلا ي يأ قلل أرب ذل لق يك أ اذ ميش غأ اخ اوف نكي لجاق يأ زي ان

 .اوُرَسْؤُي ْمّلَو اوف رس رَيْسُي ْمْلُق اوُقِيطأ

 1 ُراَصَنَألا َلاَق ّمُلَسَو هْيَلَع ُهَّللا ىّلَص ِهِلَوُس َر ىَلَع ةْكَم ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس ُهَللا َحَنف اَمَلَو

 اهم 5

- 

 ا



 َناَكَو اهب ُميِقُي َُدَلَبَو ُهَضْرَأ ِهْيَلَع ُهَللا ع حقق ذإ ْمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص وللا َلوُسَر نأ نورت مهب

 اَناَم لاَ ِهئاَعد نم عَ امل يدي افاد اًقَصلا ىَلع وُعْذَي مْلسَو ِهْيََع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر

 ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلاَقُف ُهوُرَبْخَأ ىَّتَح مهب ْلَرَي لف هللا َلوُسَر اَي َءْيَش ؟ آل اوُناَق ْمُتلُك

 . ْمُكْناَمَم ُتاَمَمْلاَو ْمُكاّيْحَم اًيخَمْلا هللا ًداَعَم َمْلَسَو

5 

 ُكوُطَي َوُهَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا َلُث أي ذأ جوملا نب ِريَمُع نب ُةلاَصَ مَعَ
 هللا َلَوُسَر اَي ممَن لاق ٌةَلاَصَقأ َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا ُلوُسَر هَل َلاَق ُهْنِم اَنَد اًمَلُف ِتْيَبلاب

 لا ىلض هللا لرش كف لل هلأ كلك ءيشأل لاف كشفت ب طذعت ل ات لا

 هَللاَو ُلوُقَي ُةَلاَضَف َناَكَف ُهبَلُق ٌنَكَسَف ِهِرْدَص ىَلَعُهَدَي ْعَضَو مث هللا ٍرِفْغَتْسا َلاَق مث َمْلَسَو ِهَْلَع

 بيقّنلا ِنْب ١ لقا يفت يفو ؛ةل لإ بح كي لا قل ات ىلح يرذَص نب عَ ا
 ٍرضْلاب َُدَْو هَ 5 أ ذق هب َمْلسو ِهِئَلَع هللا ىْلَص ُهَلوْسَو ملأ ام ىَلاَعَت هللا َّنِإ ٌيِسِدْقَمْلا

 ْقَحلا اجب ْلُثَ :َلوُقَي ْنَأ ٌةْكَم َلْخَد اّذإ ُهَرَمأ ِهِنيِد ةَمِلَك ِءَالْغِإَو َةْكَم حْنَنَو ِهِئاَدْعَأ ىَلَع

 ُنَعْطَي ْمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىّلَص َراَصَف 8١[ :ءارسإلا] «اًئوُهَز َناَك َلِطاَبْلا نإ ُلِطاَبْلا َقَمْرَو
 عم اًطِقاَس ٌمكّصلا ُرِجَيق ُلِاَبْلاَقَمَرَ حلا هاج ُلوُيو هيج بخل لوح يبا ماشألا

 .ِةكّسلا ماَيأ ٍدَدَعِب اًمَكَص َنيّبِسَو ِةثامنالَت ْتْناَكَو صاَصٌولاَو ٍديِدَحْلاِ َةَنبُم ثناَك اَهَلُك اَهنأ

 حفلا َماَع َمَُسَو ِهَْلَع هللا ىْلَص وللا ُلوُسَر لَ لاَ اَمُهْنَع هللا َيِضَر َرْمُع نبا ِنَعَ

 لاَقف ًةَحْلَط َّنْب َناَمْثُم اَعَد مث ِةَبْعَكْل | ِءاَنِفَب , حان ىح ةَماَسأ ٌفِودِرُم ّوُهَو ٍءاَوْصَقْلا ِهِتَقاَن ىَلَع

 ْنِم ٌفْيَّسلا اًذه ٌنَجْرْخَي 1 وأ ةئيطختل لاو َلاَقك ةيلمغُت نأ ثَبأ ِهْمَأ ىَلِإ َبَعَدَف حاتفملاب ينل

 . ْمِلْسُم ُهاَوَر َباَبْلا َحَتَمُف د ِهْبَلإ ُهَعْكَدَن َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص لا هب ةاَجف ُهاَيإ ُهئَطْعأَك يِلُص

 موي ةْيِِاَْلا يف ةبمكلا حقن انك َلاَك ةَحْلَط ِنْب َكاَمْلُع َْع ٍدْعَس نبال ٍتاَقبطلا يِفَر

 سانا ْعَم ٌةَبْعَكْلا َلخْدَي نأ ُليِرُي اّمْوَي م أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْيِْلا ََبْأَف ٍسيِوَحْلاَو نينل نين

 كضأ يدي امي عاتفملا اهل ىَرتَس لعل لامن اي لاق مث يلع محم ةلي تلو هَل تطل 0

 حفلا موي اك املك َلاَق ام ىَلِإ ُريِصْيَس َرْمألا نأ ٍيَمْؤَي ُتنَظ اًِْوَم يي ُهئَمِلَك تع قر دك يا
 آيل ةَدِلاَت ٌةَدِلاَ اًموُذَ َلاَقَو ّيَلِ | هم مث يثب هلأ هب ةئئأف ملقفملاب يبي ا كانغ ان نق

 اًده ْنِم ْمُكَيَلإ ْلِصي اًمِ اوُلكَ ب ىَلَع مككئأتسا هللا | امم ا ملا لإ | ْمُكنِم اَهْعَرَْي
 َلاَق كَل ٌتْلُق ُتلُق يِذّلا ْنْكَي ملأ لاقت ِهْيَلِإ ُتْعَج ُتْعَجَرَف يِئاَداَن ُتْيَْلَو اًمَلَق َلاَك ٍِفوُرْعَمْلاِب تبل
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 فش ُتْيَح ُهْعْضأ يدب امْوَي حامل ١] اذه ىَرَتَس َكْلَعَل ٍةَرِجِهْلا َلْبَك ةكمِب يِل ُهَلْوَق ُتْرَكَذ

 اوُدؤت نأ ْمُكْرُمأَي هللا ّْنِإل :ُهَ ُهَيَأ ْتْلَرَن اذه امنع يِفَو هللا ُلوُسَر َكنأ دش ىَلَب ٌتْلُث

 ةَماَسَأَو َوُه َلَخَك َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْنَأ ْمِلْسُم ىَوَرَر [08 :ءاسنلا] 4اَهِلْهَأ ىَلِإ ِتاَناَمآلا
 ٌتْنُك اوُحَتْف امَلُف ٌرَمْع ُنْبا لاق َباَبْلا ُمِهْيَلَع اوُقَلْعأَ ٌةَبْعَكْلا ٌةَحْلَط ّنْب ُناَمْتْعَو ٌلدلِيَر ٍدْيَّز ّنْبا

 َنِيَب معن َلاَك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ْيبْنلا ىّلَص له ُهُتلأَسن الالب ُتِقَلُ َجَلَو ْنَم َلْوَأ

 . ىَلَص ْمَك ُهَلأْسَأ يْنَع َبَهَذَو ِنْييِامِلا ِنْيَدوُمَعْلا

 ٍةَدِهُغ ده هنالَثَو ِهِيِمَي ىَلَع ادوُمَعَو ِِراَسِي ىَلَع ادوُمَع َلَعَج ٌّيِراَخّبلا ِتاَياَوِر ىدخإ يِفَ
 ىَلَص هللا ٌُلوُسَر ىَّلَص َنْبأ ْرْمُع رمح ْنْبا َلَأَس َةَيواَعُم نأ ٌيِهَكاَفْلاَ يقال ةكت باك يف هَ

 ْنَمِل يِفَبَي اًذه ىلع عْدأ هل َةنالَث أ ٍنْيَعاَرْذ ٍراَدِجْلا َنْيَبَ َكَِيَب ْلَمَجا َلاَقَق َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا

 ْعَمَت ُهنَِف رم مالت ٍراَدَجْلا َنْيَبَو ُهَئْيَب ٌلَعْجَي نأ َكِلَذ يي َعاَبْنألا ٌداَرَأ

 نب نك نان ُهْهجَو زأ ُهاَدَي زأ ُهاَنبْ ز ُعَقَت وأ ُءاَوَس قالك تناك ْنِ اَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص
 . ْمَلعأ ُهللاَو عذأ ةنذلل

 ىَأَرَو ِةَبْعَكْلا يف ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ٍلوُس ّن ىَلَع ُتْلَحَم َلاَق ٍدْير ِنْب َةَماَسَأ ْنَعُو
 امْوَ ُهَللا َنَئاَف ُلوُقَيَو اهوُحْمَي َمّلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلَعَجَف هب هِيَ ِءاَم ْنِم ولَدِب اًعدف اًرَّوُص
 لقت ةليك ةرشغ فخم لس هزل هللا ىلَص أو ةؤق أ اون نوحي ال ام وزوَص
 هللا َيِضَر ِديِلَوْلا نْب ٍدِلاَح ُةْيِرَس) ْمُث ءَناَضََر ٍرْهَش ْنِم نقب لاي رطل ةكم خفت ناو رف
 مَعَ ثئاكو ةئاكك يَِب عيِمْجَر شْيرفَل ثئاَكو ةلختب ىَعْلا ىلإ ٌةُك ” حْنُ َبِقَع (ُهْنَع
 اهيل اذهل امك اهيل اسراف وال عمو نامت لس ناصر نم ْنِفَب ليل سل موواتأ
 َلاَق اَنْيَش َتِنَأَر ْلَه َلاَقْف ُهَربْحَأَك َةْكَمب َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ىَلإ ْعَجَر ٌمُن اَهَمَدَه
 وجع نا لإ تجرح ةقيس ةرجف جرف اهنيخا ةيلإ عجزا اهني مل كَ لأ
 ىَلِإ ْعَجَرُك ٍنتتلاب اَهَلَدْنَجَم ٌدِلاَخ . اهَبَرَضُ ؟ اًهيِف ٌحيِصَي ُنِداّسلا َلَمَجَق سأرلا ُه رِئاَق ٌءاَدْؤَس ٌةَناَيْرُع

 ِهْيَمَدَق ِناَكَم يف ُهاَمَدَق

 َدَبْعُت ْنَأ ْتَسِبَي ْدَكَو ىّرُعْلا َكْلِت ْمُعَن َلاَقَك ُهَربْخَأَك ٌةْكَمِب َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص ِهللا ٍلوُسَر

 ٍرهَش يف ٌةكَم نم ٍلَمَأ ٍةثالَك ىَلَع ٍلْيَدُم ْمكَص ٍعاَرُس ىَلِإ (صاملا ِنْب ورم ُْبِرَس) م
 ُتْلُقَف ُديِرُت اَم َلاَقُق ُنِداَّسلا ُهَدْنِعَو ِهْيَلِإ ُِيَهَتئاَف ورْمَع لاَق كَم حلق نيج ٍناَمَل هس َناَضَمَر
 ُمئمُت َلاَق ْمِل ٌتْلُق َكِلُذ ىَلَع ُرِيْقَت أل لاق ُه ُهَمِدْهَأ نأ 4 أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر يْئَرَمأ
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 َلاَق َتْيَأَر فيك ٍنِداّسلِل ُتْلُق مَ ُهُْرَسَكَك هلم ٌتْؤوّدف لاق د ْرِصنُي ذأ ٌعَمْسَي ْلَهَو َكَحْنَو ُتلْقَ

 اَمُمْلاِب ٍجَرْوَسْلاَو سؤألل عم ةنع ىلإ (ييهلا وي يب دنس را مث «ولإ ثنلنأ

 لاق ُديِرُت ام يالا لاك هلإ ىلا لع اراف نرش ف جر هم نق نيج لاو رش

 سأؤلا ٌةَرِئاَن هادْوَس ُةَئاَيْرُع ةأَرْما ِهْيَلِإ ْتَجَرَسُف يِشْمَي َْي ُدْعَس َلَبْقأَ ُكاَدَو تن َلاَث ًةاتَم َْمْدَه
 ُةُباَحْض هنأ اهقو خطل ىلإ أ اه فهن ةغس يزف اقزلض ثرتا لؤقب رش
 ْنِم َنيِقْب ٌتِسِل َكِلْذ َناَكَو َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ىَلِإ اًعِجاَر َفَرَصْناَو ُهوُمَدَهَ

 يييقلا دبع ني ةليبق ةةيلج يبت ىلإ ةلغ اللا يِضَ ديلا نب اح قرض مث ءاضتز

 ٌالّصلا ِهْيَلَع ُهَنَعَب ِءاَصْئَمُعْلا ُمْوَي َوُهَو ٍناَمَك هس ٍلاَّوَش يف َمَلْملَي ةّيجاتب َِلْبَل ىَلَع ٌةْكَم َلْفْسَأ
 ةلاينالك ُهَعَم كمبو ةكَمب ْميِقَم مَلَسَو هلع هللا ىَلَص وهَو ىلا مذه نم عوامل ملل

 ذك نوُمِلسُم اولاق م ام لاك مهل ىَهَتلا املك ُاتاَقُم ال مالشإلا ىلإ اًيِعاَذ ًالُجَر َنيِسْمْحَو

 َكِلْذ اوُلوُقي هي نأ اوُنِسْحُي ْمَل ّيِراَسْبْلا يِفَو اَئِتاَحاَس يف َدِجاَسَمْلا اَنِتَبَو ٍدّمَسُمب اَنفَّدَصَ اَْيّْلَص
 ِهباَحْص أ يف ُْهتْرََو اضنَب فك هَ تأ اوزَسأتسا اوربا ْمُهَل لاَ اًنأَص اوان

 هيب َناَك نم مي 14, وُثَب ْتَلكَقَف ُهلدْفَيْلَف ٌيِسُأ ُهَعَم َناَك ْنَم ٍدِلاْخ يِداُم ىَدان ُرَحّسلا َّناَك امَلَ

 : ين اهلا َلاَقَك ملَسَو هْيَلَع ُهّللا 08 ّيِبْنلا َعْلَب ْمُهاَّرْسَأ اوُلَسْرَأَف ُراَصْنأْلاَو َنوُرِجاَهْمْلا اًمأَو

 َدِلاَح َنوُكَي ْنَأ ْلمَتْحَي ّيِباَطَحْلا َلاَف مهل ْمُهَل دو اًِلَع َتَعَبَو ٍدِلاَح لف ْنِم َكِيَ ار
 ةهلَصلا ِدْيَلَع ركنا لكت مقلقل يبذل اوئاقلب لَ مالشإلا ٍظْفل ْنَع َلوُدعْلا ْمهْيَلَع مق

 .اَنأَبَص ْمِهِلَْق ْنِم ُداَرْمْلا َمَلْعُي نأ َلْبَق ْمِهِرْمَأ يف تيتا َكْرَتَو َةلَجَعلا ُمالّسلاَر

 ماي ع 3

 نيئح ةَوْزغ
 م
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 يلا نأ َن كِل ناو ةدزع ىَمَسْتو لاب ثآلق ةم نو هي بفياطلا ب ِاَوَْمَ

 َنِزاَرَه ٌفاَرْشَأ ْتَشَم م اًهِلْهَأ ُةَم ةَماَع َمَلْسَأَو اَهِديِهْمَت آو ةكم حق نو ع ال مس علا ىَلَ

 ٍفْرَع ُنْب ُكِلاَم ْمُهَسيِ ل 7 ِفيِقتَو

 نم لاب تيل تلا مَ حم نيم َّدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهَّللا ُلَوُس 77 رْخَْف ٌيِرْضُنلا

 نب َمَلْسَأ ْنْم ٍئاَْلأَو ٍةئيِدَمْلا له نب ٍفألآ ُهَرَسَع ةيلسملا يات ركع اء يا

 ةلْيَل نيت ىَِإ َلَصْوَ دْيَسْأ ّنْب ٌباّئَع َةْكَم ىَلَع َمّلَسَو ِهْيَلُع ُهَللا ىَّلَص َنَمْمَتْساَو ةكَم ٍلْمَأ

 ىلح ْمُِدأ نبي نم ثفلطلا يبلإ لاقف لَها ٍلاَوَش نم َدَح لاب رضع مقل

 ىلإ اوُعَمَتلا ُمِهِهاَيِشَو ْمِهِمَمَنَو ْمِهْْعَطِب مهيأ ةَرْكَب ْنَع َنِزاَرَهب انأ اًِإَف اًذُكَو اَذُك َلَبَج ُتْعَلَط

 وو

00 



 هللا ءاَش ْنِإ اَذُع َنيِمِلْسُمْلا ةَميِيَع َكِلَي َلاَقَو َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَلَص وللا ُلوُسَر َمُسْبتَف ني

 . ىَلاَعَت

 مَن َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهّللا ىّلَص ْيِبْئلا ىَلَع َكِلَذ ٌّنَشَق ّقَشَ ٍةلق ِْم ميلا َبَلْعُت ْنَل ْلُجَر لات

 ٌةَضِيَبْلاَو َرْئْعِمْلاَو ٍنْيَعْرِد َسِبَلَو َلُدْلُ َءاَضْئَْلا ُهَتَلْعَب ْمّلَسَو ِهِبَلَع ُهْللا ىّلَص وللا لوُسَر ل

 حالا شم يف كلو رك اوشا نم طق هل اذ رن ْمَل ام َنِزاَرَه ْنِم ْمُهَلَبْقَتْساَ

 ايون ميس يتب ليَح تحاك داو ةلئح اوم يالا قبض ني ُبِاككلا تجرح

 بع أ تلا أل تؤ علو يلع لا لص عت ب أو ندا عت لأ مق

 ٍبِلطُمْلا ِدْبَع ِنْب ِثِراَحْلا ُنْب َداَيْفُس مئأو انتل نإ لضفلاو يلا ا نلعو بطل
٠. 

 . ْمُهْنَع هللا ّيِضَر ِهِباَحْصْأَو ِهيبَب هتبن رأي بات يف لذ اَسأَو ُرَمُعَو ركب وب

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنأِ ُرُدَعْلا ىلإ َلِصَم ْنَأ َةَفاَخَم اَهْفُكَأ ِهيَلْتَ انَب ماج ذآ اَنأَو ٌساّبعلا لاَ سا م

 مْلَسَو ُهِيَلَع هللا ىّلَص هباكرب ذآ ٍثِراَحْلا ُنب َاَْفُس وأو ٌودَعْلا ٍرْحَن يف دقني ناك َمْلَسَ

 يني ةزئشلا تاكشأ الا رقفت ايولت يسال هول مذا ؛الصلا هَل لَ

 باع ل كوبل عيش ل كي ُساكعْلا كاك ِةَرعَلا ةروُس باححضأ ان م ةَراَتَو

 ْمُهَفْطَع نأكل ِهللاَوَق ُساّبَعْلا لاك مِلْسم اد يِفَر اًمدَألْزَأ ىَلِإ ثْدَح اذِإ ُلبإلا ُمُهنَأَك اوُنبم
 ٍلوُسَر ىّلِإ اوُعَجاَرَتَف ُكِيبَل اي َكِنَْل اَي َقوُنوَُي ر اَهدَألْوَأ ىلع قبلا ةفطَع يِتْوَص اوُعمَس نيج

 ُهْنَع َرَدَحْلا عوُجْرلا ىلع ُْريِعَب ُهْعِراطُي ْمَل اذ ْمُهْنِم َلُجّرلا ْنِإ ىّتَع هَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا

 ْنَأ ماسلا ؛الصلاَِِع رم مَلَسَو يلع هللا ىّلص هلا ٍلوُسَو ىلإ هب َْجََوُهَلَسَْأَ

 مهلا ىلإ رف مْلَسَو ِهَْلَ هللا ىْلَص هللا ُلوُسَر فَرشأف ٍرافكْلا عم اوُلقتفاَق ةلهحتلا اوُمُدْصي

 يِذلا مالكلا حيِصُن ْنِم اَذَهَ ٍبْرَحْلا ٍةَدِشِل ًالَقَم ُهَبَرَض ٌروُنّدلا َوُهَو ُسيِطَوْلا يِمَح نآلا َلاَقَ

 . مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص لا َلْبَق ٍدَحَأ ْنِم ْعَمْسُي ْمَل

 مْوَي ْمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ْنَع ْمُتْرَرْكأ ْلُجَر ُهَلَأَسَو ِءاَرَبلا ِنَع ٌيِراَخُبْلا يفَو
 اْلَمَح مَ انو همر ُنِزاَوَ ناك َِْي ْمَلَملَسَو لع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر نكل لاق نت
 ْيَلَع ُهْللا ىّلَص هللا َلوُسَر ُتْئَأَر ذقلَو ماسلا انوا مِداعمْلا ىلع نيب اوشا مِنَ

 مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َوُهَو اًهياَمزب ذآ ِثِراَسْلا َنْب َناَيْفْس ا َنِإَف ء 0

 .ِِلطُمْلا ِدْبَع ُنْبا اَنأ ٍبِذَك ال يتلا نأ :
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 ْتَسِبَق ْيَأ أ ةوُجوْلا ٍتقاَش لاك ْمُث ضَأْلا نم ٍتاَيَصْح مَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلّواَتَتَو

 يِفَر ٍةَضْنَقْلا َكْلِي ْنِم , ِهييعألَم لإ اًناَسْنِإ ْمُهنِم ُهَللا َقَلَح اَمَك َنيِكِرْشُمَ ا ووججو يف اهب ىَمَرَو

 ِهْبَلَع هللا هللا ىّلَص وللا َوُسَ نأ ريو دم َدَمَحَأ ِةَياَوِر يِفَو ضزألا ٍباَرُث ْنِم َةَضَْق اسم يار
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 امك ل َدَحْأ مت ُهُلوُسَرَو هللا ُدْيَع اَنَأ ُهُلوُسَرَو هللا ُدْيَع ان َلاَق َنيِرِبْذُم َنوُمِلْسُمْلا ىَلَو اَمَل هَل سو
 ورم مم معو

 .ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس احبس ُس هللا ُمُهَمْرَهَ رجلا تقا لاو مهعوُجم بَرشَو بارت نب

 َكَعْنَر ْمِقَتْرا ُتْلُقَ هك جرشلا َلاَمَق هثلدَب َمَلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هب ثّداَح ٍدوُعْسَم نبا َلاَكَ

 ةوزجاهنلا دق انزل عقيفأ تال عهتوجت برق بالا نم اك ينات لاقل هللا

 ُيِرْهَمْلا نْمْحَولا ٍدْبَع ْنَعَو راَبألا نوكرشملا ىو ؛ ٌبْهشلا اهلك مي امِئأِب ْمُهُفوُيس ُراَصُنَأْلاَو
 بارت ُهُمََو هاْيَع ثآاقنا الإ ٌدِحاَو ان ل اوُناَق ْمُهَنأ يبلغ فلا يكاح ل

 ىَلَع ُهَتئيِكَس ُهّللا َلَرْنَأَو» .ٍديِدَجْلا ِتْمّصلا 20 ِديِدَحْلا ٍراَرْمِإك ِءاَمَّسلا ّنِم َةَلَّصْلَص اغَِسَو
 لمى

 ٍةَريِس يِفَو ُةَكْئَلَمْلا ْمُه مهو [؟51 :ةبوتلا] كاَهْوَرَت ْمَل اًدوُنَج ؛ج َلَوْنَأَو َنيِبِبْؤُمْلا ىَلَعَو ِهِلَوُس

 ُهَللا ىّلَص َوَمْأَو نيه نيب هز رد مياتك ل مز ا امي اك ياي
 ب

 هللا ىَلَص ْمُهاَهتَف ِةّيْرَذلا ىَلِإ | ٍلْثَقْلا يف َنوُمِلْسُمْلا ىَضْفَأَو ِهْبَلَع َرلُك ْنَم لت اي نأ َمْلَسَو هِي

 َكِلْذ ُهَدْحَو َةَحْلَط كط وبأ بشاب لَ لع ل هَل ًالبِتَق َلَتْق ْنَم َلاَقَو َكِلْذ ْنَع َمْلّسَو ِهْيَلَع

 ٍفِئاطلا ىَلِإ مه ْمُهْْعَب ىهتلاك ْوُدَعْلا لطب َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص َرمَأَو الجر َنيِرْشِع مويا

 ُنَمْيَأ هن 2

 نَمْيَأ مهْنِم ةَعَبْر أ َنيِملْسُملا نم َدهشَْساَو ٍساطوأ ىلإ قلم مود ةلخل وحن ْمُهِضْعَبَو

 . اليتق َنيِعْبَس ْنِم ُرَككأ َنيِكِرْشُمْلا َنِم م َلِتُكَو ٌيِشَبَحْلا

 هيلع هللا ىَلَص ُهكعَب يرعشألا ىسوُم يبأ ْمَح َوُمَو (يِرَعَألا ٍرِباَع يبأ ٍرَس) ْمُن

 فتق ألا ف ةعلس اعم او واو نم نقلا بلل يف نلخ نو عزف مح لس

 ْمُهْنِم ٍدِجاَو ّلُك َرُعْذَي نأ َدْعَب هََراَبُم ٍةَوْحِإ ةّعْسِي ٍرِماَع وُ أ ْمُهْنِم َلَتَقَف نوُعِوَتْجُم ْمُهاَذَأَن ْمِهَِلِإ

 هب هلع فكك يلع ذه أل هللا مهن َدِجاَو لاق يلع ذهشا مهلا ُوُقََ مالسإلا ىَلِإ

 َلاَق ٍهآ :1إ سَ هيلع هللا ىَلص لا نرسل ةمالسإ نش ذنب ماشأ مث تأت رين

 ىَسوُم وُبأ ُهَقَلَخُ ةالَتْمك ىَنوَو العلا ٍثراَحْلا اننا ٍرِباَع بأ ىَمَرَ ٍرِاَع يبأ ديرش اذه

 هلع هللا ىّلَص وللا ٌلوُسَر َلاَقق ٍرِاَع يبأ ِلِاَق ىو ِهْيَلَع ُهَللا منك ىَّنَح ؛< ُيلئاق ٌئرَعشألا

 ةلخأ املا ينسلا يف َّناَكو لا يِف يم أ ىلغأ ني ةلعجاو رباع يأ ريفا علا هس

 . ٍةَعاَضّرلا َنِم ُملَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع

 ففي



 امل ٍلاَوَش يف بح ْنِم ْمَكَص ِنْيفَكلا يِذ ىَلِإ (يِسوُدلا ورع ِنْب ٍليمطلا ُةْيِرَس 2

 ُهَمَدَهَف اًعيِرَس ٌّجَرخَق ٍفِئاَطلاِ ُهَيِفاَوُيَو ُهَمِدْهَيِل ِِئاَطلا ىَلِإ َرْيّسلا ُمالَسلاَو لسا يع اأ

 :َلوُقَيَو ُهُقِرْخُبَو ِهْيْلَع اَهيِقْلُي ْيأ ِههْجَو يف راّثلا لشْسَي كي لَعَجَو

 اَِواوُف ىف رزاَنلا توق َح ىنإ

 ٍفِئالَملا َمَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيبْنلا اًوُفاَوَف اًعاَّرِس لُجَر ةئاَمُعَبْرَأ ِهِمْوَك ْنِم ُهَعَم ٌرَّدَحْلاَو

 .مايأ هع ةَعَبْرأب ُهِهْلَقَم دْعَي

 ل . #2

 بفئاطلا ةَوُْرَع

 يف َمَُلَسَو م لا ىلَص يل هن اهْيَلِإ َراَس َةَكَم ْنِم َلِجاَرَم ِثآالَك ىَلَع ٌريبَك ْدَلَب َيِهَو

 ىَلَع ِديِلَوْلا نب كك فريج مِنْ َسَبْحَو ٍنْيئُح ْنِم جْرْخ نيج هن ةئَس ٍلاَوَش
 نأ دب هيلع وُ :اذآو فياطلاب عُهْتْضِح ارُّلَخَد ساّطْؤَأ ْنِم اوُمْرَهْلا امل ٌفيِقُت ِتْناَكَو ِهيَمّدَُم

 نم اًيِرَق َلَرَن ىتَح َمَلَسَو هيلع ُهَّللا ىّلَص َراَسُ ناقل اوَُْتَو دس ةئَس ْمُهَحِلْضُي ام هيف ارسم

 سا بيِصَأ ىَح دارج لج ُهنأَع اًديِدَش اّيْمَر ٍلِبملاِب َنيِمِلْسُمْلا اَوُمَرْف ُكاَتُه َرْكْسْعَر نْصِحْلا

 ٍدِجْسَم عِضْوَم ىلإ م دو ِهََِع هللا ىَلَص َمقتالق الجو َرهَع ان انثا ْمُهنِم َلِتْقَو َنيِيِلْسُمْلا ّنِم

 لا لص يلي دانون ال ترف بَ نا أ عنب زم نم و لا بلل

 ُمهْيَلَع ٌبَصْنَواَمْوَي رش م َةَيِناَمَث ْمُهَرَصاَحَف ُهّْلُك ٍفِئاَطلا ٌراَصِج نْيََبْقَ َنْيَب ْمَلَسَو ِهْبَلَع

 َمْطَقْف اًهِقيِرْخَت : خيينفأ ملي رئا مقالا ىف وب نبذ نم رع نيم
 . مِحَرلَِو هل اَهَعدَي نأ هولأس مث اًيِرد اًعطُق نوُمِلْسُملا

 السلا ةالصلا هلع هياتم ىتاث م مِجْولِلَو هلل اًهُعْدَأ ينإ َمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىَّلَص ٌلاَقَ

 ْمَلَو ًءركبي وُبَأ ْمُهْنِم اي اذبع قوز لق جر و و إير نطحجلا ني ل نع ا
 لك الغ لا يهز باطخلا نب رع ردو باطلا عنق يف م هْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُهَل ُندْؤُي

 هيلع َلاقَك فِئاَطلا اَنيَلَع حمي ْمَلَو لَحرن اوُلاَكَو َكِلَف ْنِم ساكلا ٌمَضْن ليجُولا يف سائلاب
 ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلاَقَف ٌتاَحاَرِج َنيِمِلْسُمْلا َباَصأَك اْوَدَعُن ٍلاَثِقْلا ىَّلَع اوُدْغاَ مالُسلاَر ٌةالّصلا

 ىّلَص ِهَللا ُلوُسَرَو نوَُحْري اوُلَعَجَو اوُنَمْدَأَو َكِلْذِب اوُرُسُك ىَلاَعت ُهللا ءاَش ْنِإ نوُلِؤاَك انِإ َمْلَسَو

 .ٍذِئمْوَي بْرَح ِنْب ٍرْخَص َناَبْفْس يبأ ُنْيَغ ْتَقِيُقَو ُكَحْضَي َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا
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 َكْيَلِإ ُبَحَأ اَمْيَأ ِهِدَي يِف يِهَو ُهَل َلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص َنلا نأ ٍدْعَس ِدْعَس ُنْبا ٌرَكّذَك

 كوُمَيْلا َدِهَشَو اهب ىَمرَو ٍْمجْلا يف َنْيَع لَب َلاَق َكِيََع اهدْرَي نأ هللا وُمذأ ذأ للا يف َنْيَ
 ُهَدْحَو ُهَّللا الإ هل آل اوُلوُق ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَقَو .ٍذَِمْوَي ىرْخألا ُهُئْيَع ْتْكِقُق ؟َدَمُقَو َلَئاَقَف

 َنوُدباَع َنوُبِئاَت َنوُبِيآ اوُلوُق َلاَ اولا امل هَدحَو تاّرخألا زك نب رض هدو قَد

 ُمُهَّللا َلاَق ٍفيِقْت ىَلَع عدا هللا ٌلوُسَر اَي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَل َّلِبِق امَلَو َنوُدِياَح اَْبَرِل

 . مهب ٍتئاَر اًنيِقَت دما
- 

 وُسَر ىَلَع هللا َءاََأ اًمِم مئاْعْلاَو يبس َعَمجُب >2 ْنَأ َرَمَأ دَق ُمالّسل اَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ٌناَكَو

 ب لاو الا لع ترص لإ باك اجلا ىلإ هك كل عيل يع دك موي

 َنيِعبرَأ ْنِم ٌرْككَأ مكغْلاَو ٍريِجَب لأ َنيِرْشِعَو ةَعبَأ ُليِإلاَو ٍسْأَر آلآ هن بسلا َناَكَر ف

 ِهِيَلَع اوُمَدْقَي نأ دِزاَوَب مْلَسَو هيلع هللا ىّْلَص َرظَئاَو ٍةّضِ ةيِقْزَأ فلآ هع ٍةاَش َفْلأ

 مْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّلَص َقِفَطَو ُيِراَخُبْلا يِفَو ٍلاَومألا ْمِيقَي أدب مث ةلبل ةَرْشَع عضب َنيِمِلسُم
 هيلع هللا ىَلَص هلا لوْ هللا فَي راَصنألا نم سان لاق ليلا نم لالا الاجر يِطْعُي

 . ْمِهِئاَمِد ْنِم ٌرطَْت انُدوُيُسَو اَُكرْتَيَو اًشْيَرُق يِطُْي َمْلَسَر

 ٍراَصْنألا ىلإ سرك عهبفقتب ملص يل للا ىلض ولا رشي تذل نأ ل

 يباب كوت واب اللا تقذَي لأ ةزضنت ان ْمُهَل لاك مث مدأ نب بق يف ْمُهَعَمَجَن

 رْسَو اَي اولا هب وُ ام ْرْيَح وب نوُبِلنَت امل هلا ْمُكلاَحَر ىلإ هَلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص

 زكا قو مو ل للا لل يلا ةحا يلا طش يب رب ءاَئيِضَر ْدَق ِهَّللا

 ٍةَرُمَس | ةووطشا ىّتح تارا مُلَسو يلع لا ىَلَص هلا لوْ تقلع نيت نب هَ

 هله ُدَدَع يِل َناَك ْوَلَف يِئاَدِر ينوطغأ َلاَكَو و ِهْيْلَع هللا ىّلَص َفْقَوَف هءاذر ْتْفِطَحُ

 وُذ ٌرَجَش ُهاَضِعْلاَو اَناَبَج الَو اَبوُذَك الَو ًاليِخَب يِنوُدِجَت ال م ْمُث ْمُكَنيب ُهُيْمَسَقَل اًمَعَنِو ٍةاَضِعْلا

 .كْوُش
. 

 نر اهنع تاغ ذو ةييملا ميق مل ةكع لَو قرد ملَسَو يلع هلا ىلَص مرخأو

 يف ِنَمَيْلا ٍةّيجا ىأإ ٌةداَبُع ِنْب ٍدْعَس َنْب سيق َمْلَسَو َِْلَع هللا ىَلَص تَعَبَو ءاَمْوَي َرَشَع ُةَكِسَو
 بز مدقق ٍقيرطلا يف مهبل ردم نيج هادص ليك لقي ذأ أو راكب

 َشْبَجْلا ٍدُدُرَأَ ْمُهُدِفاَو انَأ هللا َلوُسَر اَي َلاَقَق َربْخَأ ْتْعَبْلا َكِلْذ ْنَع َلَأَسَف يي ُيِئاَدِصلا ِثراَحْلا

 اًمْوَي ٌرَشَع ةّسمخ َدْعَب َنوُبِباَدّصلا َمِدَقَو ّمْل سو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ْيِْنلا ْمُهْدَرْف يِمْرَنِب كَل اَنَأَو
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 ّيِهَو اَيقشلاب ممن يِنَب ىَلإ ُيِراَرَمْلا نضح نب ٌةْبيُع مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َتَعَب َبَو ءاوُمْلْسَأَ

 لَو يِرِجاَهُم مهي سيل ٍبَْعلا نب ؛ اراك نيم يف عما نم مْوُملا يف ميو يِب لأ

 نوم اشرس اولع ذك هخص يف أع جي الا معو ليلا ري كاك يراَصنأ

 ْمِدَقُف اًيِبَص نب و ٌةَأَرْما 5 َةَرْشَع ىَدْحِإَو ًالُجَر َرَشَع َدَحأ ْمُهْنِم اوُذَحَأك اَوْلَو ٌمْهَجلا اَوَأَر امل

 يلو ىوسألا يلع و هلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يذلا ىَلِإ ْمهِئاَسَوُر ْنِم ُةَرَشَع

 ْمِهيْقَدَصِل ُةَعاَرْح نم ٍقِلَطْصُمْلا يِنْب ىلإ َةَبْقُع َنْب َديِلَوْلا َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص َتَعَب م

 ْوُنْدِب اوُعِمَس اَمَلَف َدِجاَسَمْلا اوََبَو اوُمْلْسَأ ْدَق اوُناَكَو ِةَيِلِهاَجسْلا يف ٌةَراَّدَع ُدكْبب ان ف ا

 ل ىلص لوشتلو كلل انين هب احرف مَغْلاَ ِرْرَجْلاِب ُهنْوفَلتَي دلْجَر َنوُرْشِع ْمُهْنِم َمِدَق ٍليِلَوْلا

 بَلِ اوُلِصُي ْنَأ لبق قيرطلا نب َعَجَرَ هلع ودبي مُهَنَأ ُكاَطِملا هَ هَنُدَحَف ْمُلَسَو ِهْيَلَع

 لش لع مه لش يو ني راعي لشاب أ ل مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يملا

 ديلَولا اوُشل َنيِذّلا ُبكرلا ْمُهنِ ميك مزقلا َكِلذ َملَبَو ْمُهوُرْغَي نم ْمِهَِلِ ْتثَعِبَي نأ ُمالّسلاَو

 اونَمآ َنيِلْلا اهْبأ ايه :ه بألا وله رت وهو ىلع ربحا ْمَُسَو لع للا ىَلَص يلا اوُبخأ

 يلا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص أَرَثَ أَرْقَق ٍةيَألا رخآ ىَلِإ [؟ :تارجحلا] «اوُتِتْتَ 0

 . َنآْرُقْلا ْمُهُتِرْفبَو مالسإلا َعِئاَرَش ْمُهُمْلَعُيَ ْمهِلاَرَْأ ِتاَفَّدَص ُذْحأَي رشب َنْب َداَبَع ْمُهَعَم َتَعَب ََعَيَو

 ٌلَهَتْسُم يف ُةَلِراَح نْب ورْمَع يَِب ىلإ ةجَس عع و زَع نب هللا َدْبَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص َكَعَب يو

 لع الل ىلس يَ اغا ٍةَفيِحصلاِ افكار ارحم ْنَأ اًوبَأَ مآلشإلا ىلإ ْمُهوُعْنَي ِرْفَص

 مث لب طِلَتْخُم ٍمالَكَو ٍةَلْجَعَو دغر لأ ميلا ىلإ ْمُه ِثيِدَحْلا يِواَر َلاَق ُلْقَعْلا ٍباَمّذَ َلَسَو

 ِ ىلإ | (ةل هللا يِضَر ٍرِباَع ٍنْ : ٌةَبطُق ُهَب رس

 ىَحرمجْلا رثَع ىثح اًديِدس الق وُ ْمهََِع ة داقلا ني ذأ ردو الجر َنيِرْطِع دع

 ير ةَئيِدَمْلا ىَلِإ ًءاَسْئلاَو ًءاَشلاَو َمَعّنلا اوُقاَسَو َلَبَق ْنَم ٌةَبَطُ َلَتَقُو اًميِمْج < نيِقيِرَملا

 ْمُهاَعَدُف ءاطَرُقْلا ىلإ عشت دن ٌةَنَس لوألا عبِبَذ يِف بآلك يِنَب ىَلِإ (يِبالِكْلا َناَيْفُس نْب : كاٌحِضلا

 .اوُمِيَغَو ْمُهوُمَرَهَف ْمُموُلَئاَقَف اوَ 5 ملسإلا ىلإ

 عسي ةكس ٍرِجآلا مير يِ ٍةَمَبَحْلا نِم سا ىلإ (يجِلذُملا ِرْرَجُم نب ةَمقَلَع هَرَس) م

 ضفتي لجن عج امل اوبر متل 0 ىَهَتْلاَف ةئامثالث ىف
 ضْعَبب اوُلَرَنَف ٌةَباَعُد هيف ْتَناَكَو َلَجَعَت ْنَم ىَلَع ةفاذخ َدْبَع َرْئَأَت مهيِلْمَأ ىل ىلإ روق

 ْمُه انك ٍراثلا هذه ين ْمُتبْئاَوَت اعل ٌتْنَرَع د نا اَراَن اوُدَكْرَأَو قيرطلا

"0 

 عيوب

 ثق يل نم كن لافأ م يثني مع



 ْنَم َلاَقَف َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ينل كِل اوُرَكَذَ ُحَرْمَأ تنك امن اوسلجا لاق كلاي ْمُهَش مَ

 .اًهْنِب اوُج َرَح اَم اَموُلَحَد ْوَل َلاَقَف ٍةباَوِر يفَو ُهوُعيِطُن الف ْةّيِصْعَمب دم

 يبد يف هِمْذَهِل ّيط ْمكَص َوْعَو سُْفْلا ىلإ (هن هللا َيِضَر ٍبِلاَط يبأأ نب : يلع ةئرم)

 اًسَرْف َنيِسْمْحَو ٍريِعَب ِةَناِه ىَلَع ِراَصْأْلا َنِ الجو َنيِسْمحَو هلا ُهَعَم تَعْبَو عشت كس آلا

 لع هللا ىَلَص يلا اهل مباح ثنب ةلافس يلا يف ناك هو املواد

 هللا ٍيِضَر نَصْحِم نب شاك ةْبِرَس) مث «مّياح نب : ْيِدَع اًهيخَأ مالشإ َبْبَس َكِلْذ ناك َمْلَسَو

 ٌةَراَرَق ضْرَأ ليِقَو نْبَتْليِبُق مسا : ابر ةَرْدُع صر َوُهَو ِزاَجحْلاِب ٌمِضْوَم باَبجْلا ىلإ (ةئغ (ةْنَم

 و هلع هللا ىَّلَص يلا عمري ٍنْب بك ُةّصِ
 ِهِرَبْح ْنِم َناَكَو َكوُبَت ِةَرْرَغَر ٍفِئاطلا ْنِم ُمَالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ِهِعوُجُر َنْيَب اًميِف ْتْناَكَر

 ملَسَو ِهِلع هللا ىَلَص يللا يَ لجل اذ يت ىنَح ثْبْلا بكل لاَ اَريجُب ْنأ ربَجُب هيِحَأَ

 هْيَلَع ُهَللا ىّلَص يبا ىلإ ىَن :[ ىثح ٌريَجُب ىَضَمَو ٌبذَك َمقأ دنع ام َفِرْعأَو ُهَمالَك غمس

 نآ ذق ُهْنأ مُهنِم َعِمَسُف باكككلا لهأ ٌسِلاجُي نا اَرِيَمَز ْنَأ كلذَو هب نَمآف هال عوف َمْلَسَ

 ُهَدَي َّدَم لَك ُهْنَأَو ءاَمَّسلا َنِم ُبّبَس دم دم ذك هلأ ياتن يف رى َمْسَو لع هللا ىَلَص هلت

 َكِلْذب ِهِيِئَب َرَبْخَأَو ُهُكِرِدُب أل ُهنأ ءَناَمْزلا ٍرْجآ يِف ُثَعْنُي يِذَّلا يلا ُهَلْوأَتَ ُهَناَفَف ُهَلَواتَتَيِل

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهّللا َلوُسَو َّنأ بنك ىلإ ُدِيجُب َبككو اوُملسُي نأ ةوُكرذأ ْنِإ ْمُهاَصْوَأَو

 يف كل تناك ْنِإف اوُبَرَه شرق ِءاَرَعْش ْنِم َيِقَب ْنْم َنَأَو ُهوُجْفَي َناَك ْنْمِ كَم الاجر نَقَ

 نو ايا ُهَءاج ادَحَأ لي أل هك ْمْلَسَو هيلع هللا ىَلص هلا لوس ّر ىَلِإ رِطْل ٌةَجاَح ُكِسْنُن

 هللا ىّلَص ُئِنلا امَدَشنَأَف ِهداْسِ | ىَّلَع اًهيِف ُهَمأل اَناَِبَأ ُهَل ُهَل َبَتكُف َكِئاَسن ىلإ | جئاف لعْفَت مل ٌتنُك

 قشأو ضرألا ب كئاَض انك غلب اهلك لل قذ نب تنح م فل نت لا سو هيلع
 ف سو هل هللا ىَلص لا دوش دب يف هو عضو يملا ميق ىلَح جرح ل

 هلم لباق نأ لَك اًمِلْسُم ابئات كأس ءاج ٍرَْمُر َنْب بَْك نإ هللا َلوُسَ اي َلاَقُق ُهُقرَْي ال

 ُّنْب ٌبْعَك هللا ٌلَوُس اا لق مق مَ هيلع الا ىلصض هللا وش لق ب قلل كينج انأ نإ

 َلاَثُك ُهَقْئُع ْبِرِضَأ هللا ٌرُدَعَر يِنْعَد هللا ٌلوُس راي َلاَقَق ٍراَصْنألا َنِم لُجَر ِهْيَلَع هْيَلَع َبْئَوُق ٍرْيَمُ

 نإ رخب دبأ لاف قس ثلا هدم لاق مالك اج ذثف كلغ ةضق مس يلع هللا ىَّلَص
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 :ِهِلوُق ىلإ َّلَصَو امَل ُيِراَبْنألا



 َلوُلْسَم هللا ٍفوُيُس ْنِم ُدئَهُم هبًهَضَتْسُي ٌروُنَل َل ما

 فآلآ َةَرَشَع اهيف ُهَّل َلَّذَب َهَي ِواَعُم َّنِإَو ِهْيَلَع ْتَاَك ٌةَدْرُب هيَ ُمالسلاَو ُة ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ىَم

 ُثَعَب يفك تات املك اذعأ ملسَو هِدَلع هللا ىَلَص هللا وشر بزكي روأل ثلُ ام لاقت

 . مْوَيْلا ىَلِإ َنيِطَالَسلا َدْنِع يلا هدربْلا َيِمَو َلاَق ْمُهْنِم اَهَذحأك املأ َنيِرْشِِب ِهيَكَرَر ىَلِإ َُيِواَعُم

 ُكوُبَت ٌةَوْزَغ
 َمْوَي ْتْناَكَو ْةَرْسْعْلا ُةَوْرَغ َيِهَو ْنْشَمِد ىلإ ٍةَئيِدَمْلا ٍقيِرَط ٌفْضِن َوُهَو ٌفوُرْعَم ُناَكَم

 اَهْنَع ْرَوُي ْمَل َكِلْذِلن اًريِيَك اًبْنَجَو اًديِدَش اً َناَكَو ٍةرجِهْلا ني عسي ةََس ٍبْجَر يف ٍسيِمَحْلا
 .ِتاَوَرَمْلا ِرِئاَس يب مُلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ِهَتداَعَك

 يف اَم َنوُبَرْهَيُك َريِعَبْلا َنوُرَحنَي اوُناَك ىّمَح ٍديِدَش ٌرحح يِفَو ٍرْهَظلا َنِم ِةّلِق يِف اوُجَرَح
 ةزششلا ةنزما تيئشن قنا يفت رفا يِفَر ِءاَمْلا يِ ٌةَرْسُع َكِلْذ َناَكُف ِءاَمْلا ّنِم ٍهشْرِك
 ةئيِدَمْلا ىَلِإ مأكل نم ِتزلاب نوُمدْفَي يذلا طابا َنِ َملَسَو بَ هللا ىَلَص ََُب لأ اَيبسَ

 يمتفأ] جورحْلا ىلإ | ّسانلا مْلَسَو هلع هللا ىَلَص تدلك لقَرِم عم مأّشلاب عمت مولا نأ
 اَهِسالَخَأَو ابا رعب الا هذه هللا َلوُسَر اَي ُكاَمْنُع َلاَثَو َكِلْذِل | وُ ديري يَا ٍناكَملاب

 لأ ةلاقث نع يرو اهدمَب لمع ام نامْفع ضي أل مس هِيَ هللا ىَلَص لَك يق الاه

 .اَسَرَف َنيِعْبَسَو ريِعَب ٍفْلَأ ىَلَع ٍةَرْسْعْلا شْيَج يف ُداَمْدُع ٌلْمَح لاَ

 يف راثبو فب نع هللا يِضَ كاع نب نامل هاج لاَ ةرمَس نب نطخلا دبع نع

 ىَّلَص هللا َلوُسَو ُتْيَأَن َمْلَسَو هلع ُهَللا ىَلَص ٍهرْجِح يف اهرقكف ٍةَرْسْْلا شْيَج ره َنيِح ِْنُك
 يهزم اور ميلا دعب َلِمَع ام َناَمْنُع وَ ام لوُقَيَو هرج يف امي مل دو ِهْيَلَع ُهّللا

 ٍلوُسَر ىَلِإ ٍرائيد ٍفآلآ ٍةَرَضَعِ , ِةَرْسُعْلا شْيج يِف ٌتَعَب َناَمْثُع نأ َةَفْيَذُح ْنَع ُيِئاَرَبَطلا ىَوُرَد

 قلو هدي وُ ُهَب َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َلَعَجَ ِهْيَدَي ّنْيَب ُتِّيَصُن ل و ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا

 يل مزق ىلإ نيا و امو تالغأ انو تر ام امثل ا كل لا رقع لوو نيل ار

 قياما نب مك لاق جور َمَسَو هيلع هللا ىْلَص به ّبْهأَت اّمَلَو اَه َدْعَب ٌلِمَع ام يِلاَبُي ام

 اوثاك ول ارح دش مئه هته را لئزخلا يف ات ال اولا : ىلاَعت ل اوك َلَّركَك رجلا يف اوُرِهنَت

 ًءاَجو ْمُهُرِفْئَتْسُي : برقلا ياك 166 ىلإ ل َو ٌةَألَّصلا ِدْيَلَع لَسْرَأَو 8١[ :ةبوتلا] «َنوُيَقْنَي

 ل لاق هيلا 03 أ ْمُهَو ِهْيلَع ْمُكليخأ اج ج11 ماشا للا يَ لاق لوأ هني وكل
 َءاَجو «َن اق امواج ألا انزع عقذل ب ضيف ْمُهُنْيْعَأَو اُْلُوَت» ْمُهيِف ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبْس

 ُُ ع

 م4



 َدَعَقَو ًالُجَر َنوُناَمَتَو نانا ْمُهَو ْمُهَل َنِذَأ 00

 َدَعَقَول : ىَلاَعَت ُهَلوَق ٌوُهَو ِهِلَوُسَرَو هللا ىَلَع ٍةَلِع ٍراَهْظِإَ ٍرْذُع ِرِيَغِب نيِقِفاَنَمْلا نم َنوُرْحَ

 08 :ةبوتلا] 4ُهَلوُسَرَو هللا اوُبَّذُك َنيِذَْلا

 ٍِئَمْوَي ُهَل َلاَقَو ُهْنَع هللا َيِضَر ٍبِلاَط يبأ َنْ ! ٌىِلَع ِهِلاَيِع ىَلَعَو ِةَئيِدَمْلا ىَلَع َفَلْخَتْساَو

 رن نم نيميشملا نب دقن تلشنو يدب يي هلأ لإ ىتوش نب ةوئاخ زب يلب تأ
 ىَلَعَو# : لَن ْمهيِفَو يَ ُنْب َلالِهَو عيبا ُنَ ُةَراَرَمَو ِكِلاَم ُنْب ُبُْك ْمُهِم بايتذا الو كلَ

 ُهَللا ىَّلَص َوَمَأَو َكِلْذ َدْعَب ُهاَن أ مَ ةمقيَح وأو رك وُبَأَو 0114 : ةوبتلا] «؛اوُقْلُخ نيِذّلا ةَدلَكلا

 هْيَلَع ُهَعَم ُناَكَو َةَيِاَرَو َءاَوِل اوُدِخُنَي ْنَأ ِبَرَعْلا َنِم + ٍلئاَبَقْلاَو راَصنألا نم ٍنطَب لكَ َمُلَسَ ُهْيَلَع

 .كوُبَت اوُمِدَق اّمَلُق ٍفآلآ ةَرَشَع ُلْيَخْلا ِتَناَكَو اَنْلَأ َنوُنالَ ُمالَسلاَو ٌةالّصلا

 ٌدَحَأ ْمقَي الف ُةديِدَش خير ةليللا ْمُكيلَع ُبْهَتَس َمْلَسَو ِهيلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر لاَ

 اذ هيل لبي اذقلأ ىلخ غ خيؤلا ةئلمسف لج ما هلام َدهَيلف أك ُريَِب هَل ناك ْنَمَك ْمُكلِ

 ُتَحَقْساَو ِهِهْجَو ىَلَع ُهَبْو ىَجَس ٍرْجِحْلاب م مو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ْوَم اَمَلَو ٌمِلْسُم

 اَم ْمُكَبيِصُي ْنَأ اًكْوَح َنوُكاَب ْمُننَأَو أل | ْمُهَسْلأ اوُمَلَ َنيِذَلا ويب وُلدت ال لاق م هلا

 .ْمهْنَلَ هللا بصق َنيِلا ة َدوُمَن ُراَيِد ُرْجَحْلاَو ءِناَخّْشلا ُاَوَر ْمُهَباَصَأ

 َناَكَو ِتْيَضْللا ُنْ ُديَذ َلاَقق هتان ْتْلَض ٍقيِرّطلا ضغَبب ع ب ُمُالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َناَك اّمَّلَو

 ُلوُسَر َلاَقَف ُهُتَكاَن نبأ يري ل َوْهَو ءامْسلا راَبخأب مُكرخُيَو يي هلأ ُمُعْرَي ٌدُمَحُم َسْيَلَأ اًنفانُم

 يِنَمْلَع اَم أل ْمّلغَأ ال هَللاَو يَ ُهَتَلاَقَم َرَكْدَو اَذَك ُلوُثَي َالُجَر نإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا

 ْدَكَو ذَكَو اَذُك بغِش يف يِداّوْلا يِف َيِهَو اَهْيَلَع ىَلاَعت ُهَللا يِيْلَد ْذَكَو ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس ُهللا

 . مي وُبَأَد قَبل ُاَوَر اَهب اواَجُم اوُقَلَطْلاَف اهب يِنوُنَأَت ىّنَح اوُقِلطْلاَف اًهِماَمِرب ٌةَرََش اًهْئسِبَح

 أو داق م ءيشب بت نو وبك بع ارفق مم بج ني اخ نع منش يفد

 أ هنت اقشو نب لس كلَ اللا ىلص لس م نش يف عئتجلا ىلح ليك اي اهل اوك

 هان ةلوُبت ىلإ َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّلَص ىَهَلا امَلَو سائلا ىَقَتْساَف ِريِثَك ِءاَمِب تَرَ َرَجْف اًهيِف ُهَداَعَأ

 ُهْوُطْعَأَف مأملاب ٍناَدَلَب اَمُهَو َحْرْذَأَو ءاَبْرَج ُلْهأ ُهاَنَأَو ٌةّيْزجْلا ُهاَطْعَأَو ُهَحَلاَصَف َهَلْيَأ ُبِحاَص

 هل ف لع لشأل صفح فره ةجؤو اق ملول هللا له هل بك يزجأ

 بَجَر يِف اَسِراَف َنيِرْشِعَو ٍةئاَمِعَبْدَأ يِف ٍلدنَجلا ةَموُدِب َيناَرصَلا ِكِلَمْلا ِدْبَع نب ٍرِدَِ ديكأ ىلإ

 هللا يِضَر ُدِلاَخ ِهْبَلِإ ىَهَتا َرَثبْلا ُديِصَي اليل ُهُدِجَئَس َكْنِإ ُمالَسلاَو ُةالّصلا ِهْبَلَع ُهَ َلاَكَو ٌةيِرَس
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 را ٍةَليَل يِف هيض ْنِم ٌجَرْخ ْدْفَو ُهنَ

 أ 3 نضحلا لحد اهم 9ك نم برع نانح ةوخأ ليَ ربك اَرسأتْساَف دِلاَح ُلِبَ

 حنفي ْنَأ ىَلَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهّللا ٍلوُسَر ىأإ هب َيِتأَي ىَّبَح ٍلذَْلا َنِم اب ٌدِاَخ
 .حْمُر ةَئاِمِعِبَر أو عزي ٍةلاَمَِتْزَأَو سر اماَمكَو رب لَ ىلع هحلاَصو َلْعَفَف ٍلَدْنَجْلا َهَمو

 ىَلِإ ُهوُعْدَي َلْقَرِم ىَلِإ ٌكوُبَت يف اًباَتك َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص َبَكَك ٍةَوزعْلا هله يِفَ

 ٌكوُبَت ْنِم َبَتَك ٌلْكَرِه ّنَأ مش دكشُم يِفَو كابس نا ار بج ْمَلَو ةَباَجإلا َبَاَمك مالشإلا

 وه بع مسوي للا ىلص بألا لاق ماش يأ ؟إ ْمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ىأإ

 ٌةلْبَل 5 َرْشَع ضب اهب َماَقأ ْنَأ َدْعَب َكوُبَن نِم َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َفْرَصْلا ْمُث ِهتيِناَرْصَن ىلَع

 هذ شح ع هيك هللا ىَلَص لأ ةجاَسم هقيرط يف ىلتو ادي قل مَ نيِرْشَم لَ

 ْنَم ٌلَسْرَأَك ِءاَمَّسلا َنِم ٍراَرُصلا ٍدِجْسَم ُرَبْح ُهَءاَج ٌةَعاَس ٍةئيِدَمْلا َنْيبَو اهَنْيَب ٍناَرَأ يِذِ
 بألا ٠١7[ :ةبوتلا] كاَرْفَُو اًراَرِض اذججسم اوُذَخْلا ياو مف هللا لأ ؛ ْنَأ َدْعَب ُهَقَرَحَو

(1 

 ّنِم ِةَفِئاَط يف اوُلاَق ْمُهْ أ َكِلْذَو ءاَبُق َدِجْسَم هب َنوَراَضُي ًالُجَر َرَشَع ثلا وخلا نيل ناد

 ْنِم َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّْلَص اند امَلَو .ِدْمَحُم ٍدْمَحُم ٌفلَخ ُرِضَحُن الف هبف ٌليقتك اًدِجْسَم يِنِبَن َنيِقِفاَُمْلا

 : نلقي ُدِئَالَوْلاَو ُناَيْبّصلاَو اقل جَرْحَو ديقلتل سماكلا جرح ٍةَكيِدمْلا

 عار لا اِيِبةْنِهم ائِيًئعةردَبْلَّعَنُط

 يِمتونب آ !اَتّداَم اًئِيئلآذَعدُكَشلا بحر
 الإ ايِداَو ْمُتْعَطَم ْالَر ارْيَس ْمُتْرِس ام اًماَرَْأ ِةئيِدَمْل || يب نإ َمْلَسَو لَ هللا ىَلَص َلاََ

 اًذَهَو ٌةَباَط هذه لاق ِةَئيِدَمْل || ىلع َملسَو لع هللا ىَلَص َفَرَش ذأ امَلَو ُرْذُعْلا ُمُهسْبَح ْمُكَعَم اوُناَك
 يل ُْدأَتَأ هللا ٌلوُسَر اي ُساّبعْلا | لاق ؟ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلَخَد اّمَلَو ُّبِحْنَو انْبِحُي . بي ٌلْبَج ٌذحأ

 : اًهْئِم ٌةَديِصَق ُلاَقَف كاف ُهللا ضْشْي أل لق ل كبت

 ُئَهَألا كروب ْتَءاَضَو ُض زلات ئَّرْشأ تذِلُواَمَل َتلأَو
 ٌقرَكخ'ٍهاَسْرلا ٍلِبْسَور وكلا يَِو ِءاَيْشلا كِل يف نتن

 ْمُهَْلَر رقفتناو مرد هل اوفلشك لع فلخت َفْلَخَت ك3 َّناَك ْنَم مّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَءاَج

 ِنَعَو ْمُهتَبْوَت ثَل ل ىلح ةيو يث ةازتو يأ لال ياسو كلَ نإ بك أ جا
 4اَنْيَس َرَكآَو اًسِلاَص ًالَمَع اوُطَلَخ ْمِهِبوُنُذب اوُقَرَتْما َنوُرَخآَو :ىَلاَعَت ٍهِلْوَف يِف ِساّبَع ِنْبا
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 ٍةَوْرَغ يف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ْنَع اوُقْلَخَت ٍطْمَر َةَرَشَع اوُناَك َلاَق ٠١7[ :ةبوتلا]

 دجملا يراَب هلأ مهل قبس قلزأ مس هل هللا ىَلص هللا لور عبداً لوب

 اذه اولاَك ءالؤ ْنَم َلاَثُق ْمُهْيَلَع ٍدِجْسَمَل | يف ْعْجَ اذ مَْسَو لع هللا ىَّلَص يلا ْرمَم َاَكَ

 ال ءالاب ميقأ لاقق عقرلفتو مقئإط ىثح وللا لرش اب كلغ اوما ٌباَحْضأَو ةَباَبُل وُبأ

 َلَرْئَأَف ٍوْزَكْلا نُع اوُفْلُكَتَو يلع اوُبغَ ْمُهْفِلطُي يلا وم هللا َنوُكَي تح َ ْمُمْوُذَعَأ َالَو ْمُهْقِلظَ

 ّلَسَو ودلع هللا ىَّلَص ئيثلا ْمهِنَلِإ َلَسْزَأ ْتْلَرَ اًملَق «مهبوُنْدب اوُقَرَتْما َنوُرَخآَو» : ىلاعت ُدّللا
 هلو

 . ْمُهَرْذَعَو ْمُهَنَلَطأَ

 ُهَعَم ْناَكَو ْةَدْعَْلا يذ يف عي هس سائلاب (هلَع (ُهَْم للا ٍيِضَر ٍقيدَصلا ركب يبأ ُةجَح) مَ 2

 ٍرخّنلا َمْوَي سائلا يف نْذَوُي َمُلَسَو هيلع هللا لَ هَ دب ةوُرْطِعَو ليما ني لُجَر لايقل
 ُيِلْمِب َمْلَسَو ِهْيَلع هللا ىْلَص ةقزأ م ُناَيْرُع ِتَبْلاب قوُطَي الو ُكِرُش ماعلا د َدْعَب جْحَي أل ْنَأ

 ُهَناَحْبس هللا أَو اَهَمْمَح ىقح سائلا ىلع اف رَبي نأ ُهرَمأَو ةلغ هللا يضر

 ْمهِباَم َدْعَب َماَرَحْلا دجَْمْلا اوُبَرْفَب الق ٌسَجَن َنوُكِرُْمْلا اَمْنِإ اوَُمآ َنيِذّْلا اهبأ ايط :ىَلاعََ
 سو هع هللا ىلض هللا ُلوُسَر ديف خم يللا بالا املا يف شي ملَق :ةبوتلا] «اًذه

 . كِرشُم عادَولا ةجَح

 داو َلُك عادوا ٍةَح َلْبَق ِنَمَيْلا ىَلِإ اًداَعُمَو ىَسوُم ان اَبأ َمْلْسَو هيلع هللا ىَّلَص َكَعَب كىَب م

 َلاَقَو اَرْفُت الَو اَرْهَبَو اًرُسَعت َالَو اَرْسَي َلاَق مْ ؛ نافالخم ُنَمَيْلاَو ميلف يأ يالي ىلع اي

 و اللا الإ إال ذأ اوُهشَ نأ ىلإ هاا مهن اق بات أ از يِنأتَس كن ِذاَعُمِل

 سمح ْمِهْيَلَع ٌضَرْف ْدَك هللا نأ ْمُهْرِبخ "اق َكِلْذِب كَل اوُعاَطَأ ْمُه ْنِإْف هللا ُلوُسَ اًدْمَحُم

 ةَقَدَص ْمِهبَلَع ضرك ذك هللا ْنأ ْمُهريخأَت َكِلْذِب َكَل ارُعاَطأ ْمُه نق ٍلْيَو ِمْوَي لُك يف ٍتاَرَلَص

 ٍقْناَو ْمِهِلاَونأ َمِاَرَكَر َكاَبِإَ َكِلْذِب كَل اوُعاَطَأ ْمُه ْنَِف ْمهئاَرُْق ىَلَع ُدرُتَو ْهئاَبي أ نم ُذَحْؤُت

 ٍنَدَع ٍبْوَص ىلإ اَيلعْلا ٍذاَعُم ٌةّهِج ْتَناَكَو ٌباَجِح هلا َنْيبو اَهتْيَب َسِيَل اهّنَِف موُنْطَمْلا ةَوعَد

 .ىَلُْسلا ىّسوُم يأ ٌةَقَج ْثْناَكَ

 ِدْبَع يِنَب ىلإ ٍرْشَع ُةَئَس ٍلْوَألا عيِبَد يِف عادلا ٍةَح َلْبَق ِديِلَولا َنْب لاح َلَسْرَأ م
 رفع ةكش َناِضَمَر يف ِنَمَيْلا ىلإ ٍبِلاَط يأ نب ّيِلَع ٌلَسْزَأ مك ءاوُمَلْسَأَك نار هب بق ٍناَدَمْلا

 ىلإ ْمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص نينا كعب هلع هللا ْيِضَر ُيِلُع َلاَك ديب ُهَمْمْعَو هاَوِل هَل ََفَعَر
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 ْمَضَوَم ءاَضْقْلا ُِصِنأ ل سلا ُتيِدَح انأَو يثِ ْنَسَأ مَْق ىلإ يِنتمبَت هللا َلوُسَر اَي ُتْلُقَك ِنَمَيْلا

 الق ِناَمْضْخْلا َكِْيَلِ | سلجم ا يلع الاقي داو هلال كنت مهلا لاقَر يرذَص يف هَ

 بتي اأن َاَحْضَأ قرنق سرا ةقامتألل يف جرح ٍرحآلا نِم عمشت ىلع اَمُهَْب ٍضْفن

 اونا مالشإلا ىلإ ْمُهاَعَدَف ْمُهْعْمَج َيَِل ْمُث ؟ َكِلْذ ِرْبَغَو ِءاَشَو ٍمَعنَو ٍلاَفطََو ِءاَسِنَو َمِئاََغَو

 اوت الجو َنيرْشِع مهل لققك هباحضأ ُهلَع هلا يِضَويِلع ْمهَلَع لمح مك للام

 ىّلَص يلا ىَناَوْ َلَفَق مث اوُباَجَأَو اوُعَرْسَأ مالشإلا ىلإ ْمُهاَعَد من مهبط ْنَع ٌفكَن اوُمْرَهْلاَو
 عاَدَوْلا ةمْيحَح َمُلَسَو ِهيََع هللا ىَّلَص يح ْمُك هِرْشَع َةََس ٌجَحْلِل اَهَمَِق دك ةَكَمِب مْ َسَو ِهْيَلَع ُهّللا

 تسلا َمْوي ِةئيِدَمْلا نم َمْلَسو هْيَلَع هللا ىّلَص َجَرْخُف غالبا ٌةْسَحَو مالشإلا همس ىَمَسُتَ

 املأ َرَسَع َةَعَبْرَأَو ٍفلأ هام ُلاَقُيَو ان املأ َنوُعْسِت ُهَعَم َجَرَحَو ٍةَدْعْفْلا يؤ ْنِم َنيِقَب ٍلاَيَل سْمَحِل

 . ىَلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ٍتاَداَبِعْلا ٍدِصْنَم يف َعاَدَرْلا ٍةّجَح ىَلَع ُمالَكْلا يِتأَيَو َكِلذ ْنِم دَمكَأ ُلاَقْيَو
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 عبد نيئثإلا َمْوَي ْتَناَكَو ِءاَقلَبلا هيا ٍةاَرْشلاِب ىئْبَأ ٍلْهَأ ىلإ (ِْر نب ٌةَماَسَأ ُةيِرَس) مَ 4 جا عدو

 ّمَلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص يلا اهَرْهَج ِةِرَس رج ّيِهَر ةَرْشَع : ىلإ كش رفص نب عيت لاَ
 اك املك دير هَ لك َناََم موؤلا وهل هلع هللا َيَِر ُقيْدَصلا رب وأ هرهَج ٍءْيَش لو
 مي حبضأ املك َعِدْصَو ْمُحَم ُهغبَو َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسْرِي ىدب ءاميألا مْ

 َرَكْسَعَف يمَلْسألا ٌةَدْيَرُب ىَلِإ ُهَعَفَدُن اًدوُمْعَم ِهِئاَوِلِب ٌجْرْخُف ِهِديِ ًاَوِل َةَماَسَأِ َدَقَع ٍسيِمْحلا

 َيِضَر ُرَمْعَو ِرَْب وُبَأ ْمهِف بدك ألإ ٍراَصنألاَ َنيِرِجاَهُمْلا ِهوُجُو ْنِم ٌدَحَأ َقْبَي ْمْلُك ٍفْوَجْلاِ
 هللا ىَلَص هللا َلوُسَو َنوُعدَوُي ةمامُأ عم َنوُجْوحَي َنيذّلا َنوُمِلسُمْلا هاجَو َنيِممَْأ هَ هلل

 هلا ىَلَس ألا لو قطا ألا مي ذاك انلك فجل ركشقلا ىلإ ٌنوُجورْحَيَو ْمّلَسَو ِهْيَلَع

 مَ اطأطق ٌروُمغم مُلَسَو لع هللا ىَلَص ُيِئلاَو هركشمُم نبي ُةئاَسأ اَسأ َلَخَّدَ ُهْعَجَو َمُلَسَو ِهِيَلَع

 اَمُهْعَضَي مَن ؟ ءامشسلا ىلإ دي عزي َلعَجُم ملكتي أل َمَْسَو هَِلع هللا ىَّلَص هللا َلوْسََو هَ
 يلا موي لك أ هرَكْسَعُم ىلإ ُهَماَسَأ ْعجَرف يِ وُهْدَي هنأ ُتْفَرعف َُماَسأ َلاك اَسُأ ىَلَع

 سائلا َرَمأَك هِرَكْسَعُم ىَلِإ َجَرَخَو ةَماَسَأ اماوف يلع ماس هع للا لولا ُلوُسَر َحَبْصْأَو

 هللا ىّلَص هللا َلوُسَر نإ ُلوُقي اج ذَق َنَمْيَأ أ م َلوُسَر اَذإ َبوُكّرلا ُديِرُي ّوُه اَْيَبَق ٍليِحّرلاب

 بج يلا از ماو أخ لا ىلح يوي رو رشا خ يك طوع مأس ن
 يِناَت ين اَهّن ٍرْجَح ُنْب ُظِفاَحْلا َدمَْعاَو ٍلْوَلا ميِبر نِب تلح ٌةلبَل ةَرْشَع يتئثإل ِسْمّشلا ٍتَقاَز

 .ٍلْوَألا عبر

7” ١ 

 مك



 ليِدَمْلا ىلإ رجلا اوُرُكْسَع َنيَِلا َنوُمِْسُمْلا لحد ْمَلَسَو ع هللا ىَلَص يفوت اَمْلَو

 ُهَرَرغَف مل مو ِْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر َباَب هب ىَنَأ ىّبَح اًدوُقْعَم ُةعَم ةَماَسُأ أ ءاَولب ُةَدْيَرُب َلْخَدَو

 َبَمْذَي نأ هديُ رم هلع هللا َيِضَر ُقيْدُصلا ٍرَْب وُبَأ عيوب املك مالْسلاَو ةالّصلاَِْلَع باب دن

 اس جرح ٍلَوألا ْمِهِرْكْسْعُم ىَلِإ ىَضَمْف ِهِيَهْجو ىلإ وب ؛ َيِضْمَيِ ةَماَسَأ ٍتْبَب ىلإ ءاَوَللاب
 ُهَل ف رشأ نم لق ةراغلا مهبَع نشك ىتبأ لفأ ىَِإ ةرفغ ء ىّدخِإ ٌةْنَس رخآلا عيب ٌلألِه

 ٍةئيِدَمْلا ىَلِإ | ْعَجَر مث ةَراَغْلا يِ ه هيبأ َلِتاَك َلئَكَو ْمهَلْسَنَ أو ْمُهلزاكم َقَرحَو يلع َرَدَق ْنَم ىَبَسَ

 ءاَروُرُس ُهَنْوَفَلتَي ِةَئيِدَمْل أ ٍلهَأَو َنيِرِجاَهُمْلا يِف رْكب وُبأ َجَرَحَو َنيِهِلْسُمْلا َنِم ُدَحَأ ْبَصُي ْمَلَو

 عبس مالو الصلال هيزاََمَو َنيئسلا رخن َمَلَسَو هلع هللا ىَلص اير ميم

- 
 َى .َنوُرْشِعَو

 مال



 يناثلا دصقملا

 ٍهجاَوْرَأَو ٌنيِرِهاطلا ماّرِكلا يألؤأ ٍركِوَو ْمّلَسَو ِهْئَلَع هللا ىّلَص رئي هِئاَمْسَأ يِف

 هيِلاَوُمَو ِهِمَدَْو ِهتاَدَجَو ٍةَعاَضٌرلا نب ِهَتَوحِإَو ِهْباَمَعَو ِهِماَمْعَأَو َنيِئِمّؤُمْلا ِتاَهْمَأ ِتاَرِهاظلا
 ا

 مم ”

 هِئاَرَعَشَو ِهْتاَدَحَو هئابطخو هِنْذَؤُمَر مِِرْبْغَر ٍكوُلُمْلا ىلإ ِهِبكَو ِهِباَبُكَو ِهِلْسْوَو ِهِئاََمََو هِيَرَحَر

 . ٍلوُصُق ُةَرْشَع هيِفَو َمُلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِْيَلإ َنيِدِفاَولاَو ِباَرَدَو ِهيوُرُح ِثألآ

 لوألا لصفلا

 هللا ىَلَص ِةَفيِرَشلا ِهِئاَمْسَأ ركذ يف

 ل ى كيل ىلا هللا ىنش ذك ىنسملا فرش ىلغ لَك ءامشألا ةرك ذأ أ مّلْعا

 هئاَيِبْنَأ همس ٍةئِسْلا ىَلَعَو ِةُيواَمْسلا ٍبْتُكْلا َنِم ِِرْيَغَو ميِظَمْلا ٍنآرْقْلا يف ٍةَريِثَك ِءاَمْسَأِب ْمْلَسَو ِهْيَلَع

 نم مهي اًصوُصْخم ادع اهب اولي اهيا عام ضْرئ دو مَسلاَو للا مه

 ْذَقَو ضاَيِع يِضاَقْلا َلاَق ِثيِدَحْلا يف ٍةَدِراَوْلا ىَتْسُحْلا ِهّللا ٍءاَمْسَأ دَّدَعَك َنيِعْسَت دو ٌةَعْسَي ّعَلَب

 اذإ ةّيخد ْنْبا َلاَقَو اما َنيِئَألَث ْنِم وحتب ىَتْسُحْلا ِهِئاَمْسَأ ْنِم امش كأي ىاغت للا اضع

 .ةَئامَتلللا ِتْنَو ِثيِدَحْلاَو ِنآدُقْلاَر ةمُدقتملا ككل نم اهيل نع صحن

 ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْيِئلِلَو مشا ٌفلأ ىلاعت ِهْلِل ةيِفوُصلا ٌضَْب َلاَك ٌيِبرَعلا نْب ٍرَْب وُبأ َلاَكَر

 ىَلَع ُديِزَي ام باتكلا اًذه لضَأ ّيِه يتلا ٍبِماَوَمْلا ب ٌبِحاَص اًهلِم َرَكْذَو . مشا فلآ مْ

 ٌهالّصلا ِهْيْلَع ِهِئاَمْسُأ ُدَهْشَأ أ ّوُهَو َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىَّلَص ؛ُدّمَحُم» همسا :اًهْنِمَل مشا رق

 ِهِبَو سْنُأ ِثيِدَح ٍدَح ْنِم دَرَو اَمُك ٍماَع ْيَقلأِب تلا َلِبَك هب هب لاقت ناخب هلل اذ السلا

 شاب ُةَقيمَس فنك ُهَ ليقف ادْمَحُم لاك َكَدََو َتْيْمَس ام هَل ليِق ْدَكَو ٍبِلَظُملا ُدْبَع ُدْبَع ُهَدَج ُهاَّمَس

 ناك اَيْوْرِل َكِلْدو ْمُهُنُك ضرألا له ُهَدمْحَي نأ وُجزَأ يأل َلاَثَك َكِمْوََ َكِئاَبآ ْنِب ٍدَحَأِل َسْيَل

 يف فرط اَهَل و هرْهظ ْنِم ْتَجَرَح ٍةْضِف ْنِم ٌةلِسْلِس ْنَأَك ٍمانَملا يِف ىَأَر دقق ٍبِلَطمْلا ُدبَع اهتز

 اهئ ِةَقَرَو لُك ىَلَع ٌةَرَجَش اَهنَأَك ْتَداَع ْمُك ٍبِرْغَمْلا يِ ذ ٌفَرَطَو ٍقِرْشَمْلا يِف ٌفَرَطَو ٍءاَمّسلا
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 هعبنَي هبْأُص نم نوُكب ِدولومي هَل ربع اًهّصَقُ اهب َنوُقَلَعَتَي ٍبِرْعَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا ُلْهَأ اًذإو ٌروُ

 هيلْدَح اَم َعَم اَدَمَحُم ُهاَمَس َكِلْذِلَ ضنألا لأ ءاَمْسلا لفأ ُهُدَمْسَيَو برْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا ُلْمَأ

 .اًدُمَحُم هيْمَسَن ِهيِتْعَصَو اًذإَف ِةمألا وله ِدْيَسب سب ِتْلَمَح ْذُق ِكْنِإ ُْكّلَمْلا اَهَل َلاَق َنيِح ُةئيآ ِهّمَأ هب

 ىَلَع ُهْنَأَ ىَاع للا مشا قايل فرخأ ٍةَعيزَأ ىلع ُهْْوَك مشألا اًده ٍصِئاَصَخ ْنِمَو
 هالْجِر ُلاّدلاَو ُهنْرُس يِئاَثلا ميِمْلاَو هاَساَنُج ُماَسْلاَو ُهْسْأَر ُلّوَألا ٌميِمْلاَف يبدل ٍةَروُص لْكَش
 هللا اَداَع أ ايآوُخش قش نم وكلا لس الو لِ .ننرلا ييثلا الا يف كي رمل
 ٍدوُمْحُم ىَلاَعَت هللا مشا نِم ْنَمْشُم ُهْنَأَو ٍدْمَحُم ٍظْفَل ٍةَروُصِل اًماَرْكإ و رؤشلا وشنت م 1| اهني

 ف ا مادف وياقفلا ع 008 "5 لال 0 0 6 5 ا وها ا م 2
 دهشيو حولي رون ئِمهوللا َنِه متاح ةّوِبْئلِل هيلع ٌرفأ

 فش م .٠ 1 . 2 5 عاب كا #ام

 دِهَش أ ُنْدَوُمْلا ِسْمْخْلا يف لاق اذِإ ِهِمَسا ىلإ ٌيبنللا مسا هلإلا ٌمَضَو

 دمحم اًذَهَو ٌدوُمَحَم ِشْرَعْلا وُذَك ُهلِجِبِل ١ مل ههيس انهم ُهَل قَسَو

 ا

 كلآ يب يأ مالشلا اَمِهئلَع تيه أل لاف مآ نأ ر ربخألا بنك نع كاسم نبى

 راج ىلإ | رُكْذاَف هللا ترد اَمْلُكَو ىَقْلْوْلا ٍةَوْرْعَلاَو ىَوْقّنلا ِةراَمِعِب اَمْذُحَن يِدْعَب ْنِم يِتميِلَخ

 ةضزت اهي زأ ملك تاولشلا ُْطَو شرقا قاس ىلع انوثغم عشا بأَز إ ٍئح حم مشا
 نيِعْلا ٍروُحْلا ٍروُحُن ل ىَلع ابوُكم دمحم مشا تر ْدَقْلَو هْيَلَع اًبوُتْكَم ل ٍدْمَحُم َمْسا ُتْيََرَو :

 ىَلَعَو ىَهَتنُمْلا ٍةَردِس ِقَرَو ىَلَعَو ىبوط ٍةَرْجَش ِقَرَو ىَّلَعَو ِةّنَجْلا ماجبآ ٍبَضُق ِقَرَر ىَلَعُو

 . اًهَياَعاَس لك يف ُهُرْكْذَت َةكِئالَمْلا ُنِإَف ُهَرْكذ ديكأف ةَكيَداَمْلا ٍنْيْعَأ ٍَنسو بُجحْلا فرط

 ىلإ يب ٍجِرُع امل لاق َمْلَسو يلع هللا ىَّلَص يلا ِنَع ُهْلَع ُهَللا ّيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَ

 ْنِم ِرْكَب وُبَأَر هللا ُلوُْسَر ْدُمَحُم اَبوُنْحَم اًهيِف يبا ُتْدَجَو الإ ٍءاَمَسِب ُتْوَرَم اَم ِءاَمّسلا

 ٌدِجْوَو .ِءاَمْشلا يف ُهّركذ ٌنيِمَأ ٌحِلْضُم ِْقَت ْدْمَسُم اًبوُثكَم ِةَميِدَقْلا ٍةَراَجِجْلا ىَلَع َدِجُوَو .يفلخ

 هللا الإ َهلِإ ال نيم ّيِبَرَع ٍناَسِلب َكّبَر ْنِم ْنَحْلا ءاج ّمُهّللا ٌكِمْشساب م ُيِناَربِمْلا طخلاب رس ىَلَع

 . يِرْهْزلا ٍرْمْعُم ْنَع ِرَشِبْلا يِف ِرْفَظ ُنْنا ُهَرْكَذ َناَرْمِع ُنْب ىّسوم ُهَبَتَكَو هللا ُلوُسَر ُددحُم

 يف نخل حبر انب ْتْفَصَع لاَ َناَحوُص ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَع ٍقوُروم ُنْا ُةَمألَعْلا َرَكْدَ

 كلا َبّيَط ٍةَحِئ مالا يكذ رمشأ اكد اه ايار ةيزج يف انيسزأك دلو رخب يح

 ب ارت رقضألاب هيلع نكن قي أ اًدْرَوَو هللا ٌلوُسَر ٌدْمَحُم ُهللا ' الإ هَل آل ضيييألاب ٌبوُتْكَم

 هنأ ِءاَفْشلا يِف َرُكدَ .هللا لوسي ُدْمَُم هللا الإ هل ال ميهكلا تال ىلإ ميجْلا نيت
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 رخآلا ىَلَعَو هللا الإ هَل || ال ٌبوُْحَم هيتَج ٍدَحَأ ىَلَع َدِلُو ُدوُلوَم َاَساَرُخ ٍدآلب ٍضْعَب يِف دِهوُش

 ؛ دمحم هللا الإ لإ أل صضيبألاب ِهْيَلَع ٌبوُت خت دم ُدْرَو دئَهْلا دالبب َدِهوُشَو هللا ُلوُسَر ُدْمَحُم

 .هّللا ُلَوُسَر

3 

 ارتث ليخت ٌَرْجَش دنهلا دلي َدَجَو هلأ مهضخَب ْنَع ياي نيحاَبْولا ٍضْوَر باك فَ

 هللا الإ هل | ال ةرخْلا ايف بوُتكَم ةنوطت ُاَرْضَح ٌةَنَرَو هلم ْتَجّرَح َرِسُك ْذِإ ٌرْشَق ْدَل ِزْوُللاَك
 ام َلاَقَث دايّصلا بوُقْعَب ابَأ َكِلْذِب ٌتْنُدَحَك لاَ اهب َنوُك رَبْتي ْمُهَو يلج هاك ِهَّللا ُلوُسَو ٌلْمَحَسُم

 هللا لإ لإ ذل نمَبألا اهب ىَلَع ُةَكَمَس ُتذطضاف وللا رَهَن ىَلَع ٌداَطْضَأ ُتْنُك اًذه ٌمظْمَتْسَأ

 هزه ريح ووو اهل نارا, ءاَملاب اَهتْفَذَ اه امل هللا ُلوْسَر ْدْمَحُم ِرَسْيأْلا اَهَبنَج ىَلَعَر
 وللا د نغلق كش يف ديلا نا بأ يالا زا ان ليش ين رخشلا

 َدَجُوَو .ِّللا ٌلوُسَر ٌدُمَحُم هللا لإ هل ال اًهيِف ٌبوُتُكَم اَهَُرمْتَو ةرَجْملا كلي ىأر هنأ ِكِ
 1 م ماو م ,سأ مهمل سب همي مو ىف .

 .ٌدمَحُم َدَوْسَأ أب عرب طب اه ثولخت بي الح ابان مشب 3
 و

 خا

 ةَميِظَع ةرَجَش ةريزج يف ىأَ هلأ ْمِهِضْعَب نَع لِ ْرَْط نيل موُهْفَمْلا تطنلا باك يِفَ
 ٍرْطْسَأ هنالك َِ ولا يب ةَحِضاَو يب اك ٍةَرهْلا هيف بوم قدح ٍةَحِئاولا ُتّيَط ةيِثَك ْقْرَر اهل
 نبا لاك . مالشإلا هللا دع َنيذلا ُتِلاَكلاَو هللا لوُسَر ٌدْمَحُم يِناَنلاَو ُهّللا الإ ة لإ ال لوألا

 وللا نب ايس ِدْئَحُم همشاب ُهلب دع ْمسُي مل هلأ مْلَسَو هيلع هللا ىْلَص هوب مالغأ نو يي

 امل ُهّنأ الإ اًيِمَس ُلْبَق نِم ُهَ ُلَعَجي ْمَلذِ | ُمالّسلا ِهْيَلَع ىَبْحَيِب َلِعُق اَمُك ٌفيِرَّشلا مس ألا اَذُهِل

 ُهللاَوَرُم َوُه َفوُكَي نأ اجر َكِلْذَك ْمُمدالْوأ ْمْرَق ىَمَس هبرُِب باتكلا لأ َرّشَبَو ُهْنَمُز ٌبدَق
 اهنمو ءاَسفن رشم ةَسنح ارب دقو هاني نم وينؤُي لا لضم َكِدَو هَتلاَسر لمجَب تي ملأ

 ىَسوُمَو ىَسِع ٍناَسِل ىلع ب َّيْمْس يِذَّلا هما َوُمَوَمْلسَو يلع هللا ىَلَص دم أ همشا

 ىَلَص وُ َكِذَكَر يل نيدياحلا دم دَمَح أ ةاتْعَمُف ٍليِضْفَتلا مشا ِنَع ُلوُنَم َوُهَو ُمالّسلا اَمهْيَلَع

 ُهَلْبَق ٍدَحَأ ىَلَع اهب ْحَتْفُ 2 :ل دِماَسَمي ٍدوُمْحَمْلا مام || يف ِهيَلَع ختي هلل َمَلَسَ ِهْيَْلَع ُهللا

 ل 2و ةيخ ةعشأ 04 ىلع اَدْمَسُم ْنُكَي مل ُهَنِإ م ؟ ِدْمَحْلا ُءاَوِل ُهَل ُدَفْعُيَو اهب ُهّبَر ُدَمْحَيُ
 ُهَرُكْذَو دم هُمْسا َلاَقُف ىَسيِع ُهَرَكَذن ٍدْمَحُم هسا ىَلَع ُدَمْحَأ مشا مدع كلذ ُهَْرَشَر سرع عبو

ُ 
 لح
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 ْنَأ َلُْق َرِكُذ َدَمْحَأب َدَمْحَأ ِةّم أ ْنِم ريلعجلا ْعُهْللا َلاَقْك َدَمْحَأ ُهَمَأ َكْلِي ُهْبَر هَل لاق ٌنيِح ىَسوُم

 ٍلغفلاب ادُسْحُم ناك َتِمْبَو دو اًمَلُف هل سائلا ٍدْمَح لبق ناك دبر هَدمَح نأل ٍدْمَحُم حم ٌرَكْلُي

 َدِمَح ْنَم ِرَبْكُأ ىنعَمِب ُدَمْحَأ اًضِنَأ ٌضاَيِع يِضاَقْلا َلاَكَ .ٍضاَيِع يِضاَقْلاَو ُيِلْيَمْسلا َكِلْذ َرْكَذ

 نآ ل



 ٍديِمَحمْلا ىَلاَعَت دهسا ٌةيِبَش َوُهَو مْلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص اًدوُمْحَم١ ُهُمْسا اَهْنِمَو «ذيُح ْنَم ُلَجَأَر

 .مالَّسلا هَِلَع َدْواَد ِروُبَر يف َمُكَر فيِرْشلا ُمسألا اَذْهَو ُدوُمْحَمْلا هات نأ

 حمي ْمَلَد ٍرْفكْلا ٍوْسَمِب ِثيِيَحْلا يف ُهرْسُن َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص (يِجاَمْلا» ةمسا اَهْنِمَو

 ْمُهَلُع ضرَْلا ُلْهَأَو كيب هلك َمَلَسو لع هللا ىْلَص ئيثلاب ين ام َلثِم ٍقْلُخْلا َنِم ٍدَحَأب دْذُكلا
 هللا اَهاَحَمُف را ٍداّبُعَو َبكاَرَك ٍداّبُعَو يفتت ِاَصَ ىَراَصَنَو ٍدوُهَيَو ِناَنْوَأ ٍدايُع َنْيَب ام ٌراّثُ

 ليلا مب ام ليد ْعْلَبَو نيد لك ىّلَع ُهَ هأ ىّتَح ٌمالَسلاَو اللا هيلع هلو ىَلاَعَت

 َمَلَسَو هْيَلَع ُهْللا ىَّلَص (ْخيئاَفْلا» ةمسأ ايو 0 يف ٍسْمّْشلا َريِم ُنَوْعَد ُتَراَسَو ُراَهْلاَو

 ا اجَنْرُم ناك ذإ | ىَدُهلا َباَب َمْلَسَو ِِئَلَع هللا ىَلَص هب عَنْ 5ى هللا نأ

 ٍلَمَعْلاَو عِفانلا ملجلا ٌقُرَط هب كو نجل لا باو ب تقول زاضنأ ع الغ لو امض

 3 رِحَآلاَو ايئُدلاَو حِلاّصلا

 مخي يللا هلآ ثيبحلا يف اير هَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص (ُئِشاَسْلا» ُهُمْسا اَهْنِمَو

 ىَلَع سائلا ُرْشَْحُيَف ضْرألا ُهْلَع قمن ادق ْنَم لو َوُهَو هل ْمُهَو ْمُهُمْدُنَي يأ ِهيَدَك ىَلَع ٌرماثلا

 .مْلَسَو هْبلَع هللا ىَلَص ْمِهِرْشَحَم يف َنوَبَْي ِهْيلَِو هر

 ُهَدْعَب َسِئَلُف ءاَيبنألا َبِقَع ءاَج يِذَّلا َوُهَو ْمّلَسَر د ِهيَلَع هللا ىّلَص (ُبِقاَعْلا» مشا اًهنِمَو

 ْيَأ ٍبِقاَعْلاَك ُهاْعَم نفع مْلَصو يع للا ىلص «يظقتلا» ةكشا هنو رجلا ره بِ َتِقاَعْلا نأ ين

 هلأ ملَسَو هيَ هللا ىَلَص لولد هسا ان ْمُهَمَتاْح ناَكَو ٍلُسْرلا َنِم ُهَقَبَس ْنَم َراَآ اَنَ

 ضألا ُهَْع ُنَشنَت ْنَم ه ُلَوَأ َوُهُف ٍدْوَعْلا يف ُلْوَأ َوْه ِءْذَبْلا يف ُلْرَأ 5 ل قنا ني أ

 لأ 0 عفاش لوو ةلجلا ُلْحدَي ْنَ ىو

 ْمهِسْفْنَأ ىَلَع ْمُهُدَهْضأَف ديم آلا ةّيْرُذلا ىَلَع قاَكيمْلا ُهْبَر َذَحَأ ١ ْذِإ ىَلَب لاَق ْنَم ْلْوَأ ٌرُه ْذِإ بيجُم

 .قللإلا ىلع ولك كيأ يف ألا سو لع لا ىلص ويم مغيب

 هّمسا اَهْنِمَو ْشْعَبْلا يِف ءايبنألا دجآ ُهّنَأِل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ؛ُرِخآلا» هُمسا اًهْنِمَو

 للا ع له ل اذ يلا مك ىلا لا ل لَو هل لاى« انيلا»

 هيَ هللا ىَلَص نهال ةمسا اليو تبا يف مُهَرجآَو تلحْلا يف يللا لأ كنك 1

 (نِطاَبْلا» ُهمْسا اَهْنِمَو هيد ٍناّيْدَأْلا ىَلَع َرَهَظَو ُهدوُهظ ٍتاَرِهاَظلا عيِمَج ىَلَع رهط لِ

 ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبس ُهَللا هيِحوُي ام ةَطِساَوِب روُمأْلا لاذ ىلع عطش ل عاشو وع للا ىلص

 ُلوُسَر ْمُكَءاَج ْدَقَلط ىَلاَعَت ُهَللا لاَ مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُميجْولا ٌفوؤؤلا» ُهاّمْسا اًهْنِمَو ءدْيَلإ
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 [1؟4 :ةبوتلا] 4ٌميِحَر ُفوُؤَر َيِنِمْؤمْلا ْمُكيَلَع ٌصيِرح ْمُكَع ام هلع ُزيِرَع ْمكِسُفْنَأ نم

 َتوُؤَر َلِيِقَو ٍةَمْحْولا ّنِم ْميِحَرلاَوَةَدِيَبُع وبَأ ُهَلاَق ٍةَمْحّولا َنِم ُّقَرَأ َيِهَو ٍةَكَأَرلا َنِم ُكوُؤلاَر
 ٍلِطاَبْلا ٌدِض ُهاَتْعَمَو ّمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص (ٌقَحْلا» ُهّمْسا اَهِْمَر َنيِِنْذُمْلاب ٌميِحَر َنيِعيِطُمْلا

 دق :لاَقَو 32 :فرخزلا] «ُْقَحْلا ْمُهَءاَج ىَّنَح# :ىَلاَعَت لاق ُهُرْمَأَو ُهُقْذِص ُقْمَحَتْمْلاَ

 .نآرُقْلا َلبِقَو ْمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص ٌدْمَحُم َوُه لبق ١١8[ :سنوي] 4ْمُكَبَر نِم قَحْلا ُمُكَءاج

 هللا ِنَع ُنْيَبمْلاَو ُهيَلاَسِرَو ُهْرْمأ ُنّيَبلا ُهائَْمَر مْلَسَو هبَلَع ُهَللا ىَلَص «ُنيِمْلا» ُهّمْسا اَهْنِمَو

 اذاَبجْا ةمسا اَهْنِمَو [55 :لحتدلا] «مويل | َلْرُن اَم سائل َنيِبِلِ :ىَلاَعَن َلاَق اَمُك هب كعب

 يف ِهِلْوَق يف ماسلا ِْيَع واد ٍريِماَزَم يف َمَلَسَ هِيَع هللا ىْلَص وب َيْمْس ْمْلَسَر ا

0 

 َكِنيِمَي هَ ةئوُرفَم َكَعِئاَرَشَو َكَسوُما َّنِإَف َكَفِيَس كُفِيَس ٍدَس ُراّبَجمْلا اَهْيَأ ُدْلَقَت َنيِعَب يدَألاَو 0

 ٍرْثُكلا نع ْمُهدَصَر ٌقَحْلا ىَلَع ٍفْيّسلاِب َقْلخْلا َرْبَج يِذّلا ُراَبَجْلا َمُلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص َوْيِف

 هب ُقيِلَت آل يِتّلا ِربَكدلا ةّيِرْبَج ٍنآرْقْلا يف ُهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا ىَفَن ْدَكَُو ٌضاّيِع يِضاَقْلا كك

 .[ع8 : ق] «ٍراَبجب ْمِهِبَلَع تن ازا لاق

 اي ُهاَنْعَم يذلا لاق ِهباَيِب يف ُفْمَلَتُمْلا ُهاْعَمَو َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهْللا ىَّلَص ُلُئْرُمْلا اًهِمَو
 راغب

 هيِقْلُي اَم َوُهَو ٍراَثْدلاِب ُفْمَلَتُمْلا َوُهَو وْثَدُمْلا» اًهْنِمُو ءويِوَل بايب يف اًمَْلَتُم َناَكَو ُمِئاَنلا اَهّبأ

 كييولك اجب تلك لاق ماسلا ُهالَّصلا ِهْيَلَع ُهّنَأ ّيِيُد هِرْيَغ وأ ٍءاَسِك ْنِم ُناَسْنِإلا ِهْيَلَع

 ٍءاَمَّسلا ّنْيَب شرع ىَلَع وه اً يِقزَ ُتْرَطَنو دحر أ ملف يِلاَمِشَو يِنِمَي ْنَع ُتْرَظن

 رك يِنوُردَك يورد تلق ب ةَجيِدَح ىلإ | تفجر تبعت ةقاث يللا 1 كلا يت ضل

 مولا ُدُهاَش ُهاَنْعُمَُو ملَسو ِهََع هللا ىَلَص (ُبيِقلا ُهُمْسا اًهْنِمَو اَدْئُدُمْلا اَهيَأ اَي) َلاَقُ ليربج

 ّنِه ٍرْفِس وأ يف َعُفَوَر * أَسَو هْيََع هللا ىَلَص (ٌميِظَْلا همس اَهْنِمَو ؛ ؛ْمُهُنيِمْضَو ْمُمرِِئاَنَ

 .(يِداَه اي ُدِهاَط اَي ُهاَنْعَم َلِيِق اهط» اَهْئِمَو ةَميِظَع ِةّمأِل اًميِظَع ُدِلَيَّسَو َليِعاَمْسِإ ْنَع ٍةاَرْوّنلا

 ربا دس اب ٍقاوْلا ركب يبأ نع ديس اي كت يواضلا قش نع «سِ اهلي
 َنوُرَخآ َلاَكَر 5 ٍلْوأْلاِب َلاَقُك َنْييِتْعَمب ذأ ىَنَْمِب اَمُْه لَه َفِلُْخاَو (َلوُسَولاَو يلا اَهْنِمَر

 ءاَقْلْطُم ٌصَحَأ ُلوُسْولاَك ريغ عيِلَْتيَو َكِلْذِب ُلوُسْولاَو ُهّصُخَي امي َفْلُك بلا انه ىلعت يناب

 نم م مو هِيلع هللا ىَلَص هب كب ام ىلإ را | هبِفَو ٌبوُرُحْلا َيِمَو مِحآلَمْلا يلا اَهنِمَ

 اقْنُسلا ْميِقُم١ اَهْنَِو ُهمْمأَو َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َدَهاَج ام طق ُهْْمأَو ْنِبن ْدِماَجُي لَو -

 .َِرثَْلا َدْعَب ةكسلا ْميِقُم اًدّمَحُم انَل َتَعْبا ْمُهّللا ُمالّسلا ِهِيَلَع ُهُواَح َلاَق ِءاَنّشلا باَتِك يِفَق
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 يِذْلا ُكَراَبَت» : ىَلاَعَ ِهِلْوَقَك ِهَتاَماَقَم ِفَر َرْشَأ يِف هب ىَلاَعَت هللا ُهاّمَس اوّللا ُدْبَع اَهْنِمَو

 َرْيُخ امَلَو ِتاَيآلا ّنِم اَهِرْيَغ و١ :ناقرفلا] «اًريِذَن َيِمَلاَعْلِل َنوُكيِل ِهِدْبَع ىَلَع َناَقْرُفْلا َلَْن

 ىّلَص َناَكّو اَدْبَع ايي ل َنوُكي نأ َرامحا اَدبَع اي وأ اكِلَم انين ٌنوُكُي نأ ُنْيي مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ُُلوُسَرَو هللا ُدْيَع اوُنوُق ْنِكَلَو ىَسِيِع ىَراَصكلا ِتْرْطأ امك يِنوُرطُت أل ُلوُقَي ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 يملا ْمَض ٌيِْيَهَسلا ِنَع ِءاَفْشلا ىَلع ِهِتيِشاَح يف يِزاَجحْلاُةَمالَعلا َلقَْو اذاَم ْذاَمه اَهئيَ
 يِبَ ِاَمَلُع نو ملأ لجو ْنَع هلق َلاََو ؛ دود ٍفِلَألاَو ٍواَوْلا َنْبَب ٌةْمَض ٍةَرْمَهْلا ٌماَمْشِإَو

 اَهْنِمَو ؛ٌنيِيْيَطلا ُبْيْطَأ ّْلَسَو ِهْيْلَع ُهَّللا ىّلَص ُهّنَأ َبْيَرأَلَو ُبّْبط ٌبْبَط ُهاَنْعَم َلاَقَو ٌليِئاَرْسِإ

 ريثألا نبا َلاَقَو ٌقَحْلا حور ُهاَنْعَمَو اًنحوُي ٍليِجْنِإ ين عنو طيِلفراَقْلا ُلاَقُيَو ِءاَبْلاِب «ٌطيِلْمَراَبْلا

 هِقيِدْصَتب َنيِرفاَكْلاَو َنيِِمْؤمْلا َنيَب ُفْرَفُب يِذَلاَر ٍلِطاَبْلاَو ْنَسْلا َنْبَب ُقَرَدُي يِلْلا ُهاتْغَم ةَياَهْنلا يف

 رس َر َلاَق اَمُهلع ؛ هللا َيِضَر سابع نبا ِنَع (ًديِحَأا ] 5 للحل 5-3 ماَرَحْلا َنِم ب مر
 ُديِجَأ ٍةاَرْوٌتلا ىف ُدَمْحَأ ليجنإلا يِفَو ُدمَحُم ِنآرقلا يف ذ يمشا ْمْلَسَو هْيلَع ُهَللا ىَلَص وللا

 افيو دعم ةايرشلب هيما اهلي مك را يأ نع ُديِحأ يّنأل ٌدبِحُأ ُتيْمس اَمّنِإَو

 َناَذآلاَ َروُعْلا نوُيعلا ْحَتْمَي تفي ٌَمالّسلاَو ٌةالَّصلا هْيْلَع هب ٍةَراَبْلا يف اًيْعَش بانك يُِن فتم أ

 اًهْنِمَو .ايِدج اةهح ةللا عش مدعم دعأ ةطغب مل ةليغأ انو تلقا وا يحب و ملا
 . يخل ْمِماَجمْلا ُهاَيْعَمَو مقا

 «ْمجْنلا «ُحاَبْصِمْلا ُريِمْلا «ُروُثلا «ُجاَّرُسلا :اًضيأ َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص ِهِئاَمْسَأ ْنِمِو

 ْرُشَبْمْلا ْكّسَيْمْلا 'غلبملا نكذنلا ٌريِبْحْلا ُديِشَرلا ءٌدوُعْسَمْلا «ُديِعّسلا ُدّيّسلا ءُسْمّسلا هْدَمَقْلا

 «ُىِبَرَعْلا ءُنِيَدَمْلا ْيُكَمْلا ءْئّمألا ُنيِذَئلا ُنيِشَبْلا كَبْلا نيِصَبْلا ٍليِزَعْلا ُرِذئُمْلا

 َنوُمْأَمْلا «ُنيِمَألا ءىَلْوَمْلا «نيلَوْلا ءيِفَّصلا «يِفَوْلا «ْيَّتلا ؛ْيَقْنلا ءْيِماَهْتلا «يِزاَجِحْلا
 «ُعراَشلا ُروُكَّملا ٌُرِكاَّشلا ءُرُهَطُمْلا ُرِهاَطلا ءُبْيَطلا ءُبيِسَحْلا «ُبيِبَحْلا ُنَمَتْؤُمْلا

 3ُاَوَجمْلا ُداَمَسْلا ُدِماَحْلا ءُكَراَبُمْلا َكاَحٌّملا «ٌحِلْصُمْلا ُحِلاَّصلا ٌحصاّنلا ُمِفاَّشلا

 ىَنُهْلا ءُصْلَخُمْلا ءىَفَْطْضُمْلا ُراَتْخُمْلا ُدَيَوُمْلا ْميِلَحْلا «ُميِلَعْلا ميكحلا ُميِرَكْلا

 ُناَمْزُبْلا ءُسْدَقُمْلا ءيِداَهْلا ءٌفوُطَعْلا ءُحوُفُصلا ءُرْثَعْلا ُهَليِسَوْلا ُهيِجَوْلا ُموُضْعَمْلا

 ٍضْوَحْلا ٌبِحاَص «ُقوُدْضَمْلا «ُقِداَصلا ُةَرْفّصلا «ُنيِكَمْلا ُكَفيِلَخْلا «ُليِلَحْلا ءُتيِبَحْلا
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 َقْنَجْلا ُحاَتْفِم ءِتاَرِجْمُمْلا ُبِحاَص ههاَّللا ُبِحاَص ءِدوُمْسَمْلا ماَقَمْلا ٌبِحاَص ءِووُرْوَمْلا

 بيل «اثلا ُمركأ َنيِيبتلا ُماَمِإ ءَنيِقُمْلا أَم ِربَكْلا ْماَمِإ قَبْرتلا يبن ءةّمخَرلا ُلوُسَر

 ُحُِر «ُنيِمَلاَعْلا ُةَمْحَر ءِتاَرْيَخْلا ُليِلَد ةَمْكِحْلا ُراَد ؛هللا ةَريِخ :ةّيِرَبْلا ُرِيَخ نايا

 ِهْيْلَع هللا ىَّلَص ٍميِركلا ُدبَع ُدْبَع ءوللا ٌةّيِدَه ؛ملهلا ةئيدم «ىَقْنوْلا ٌةَورْعْلا «نيقيلا ُْمَلَع ءس

 ُدْبَع ِةْدَجْلا لهأ ٌدْنِع 1 أَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ْيِبْلا م ْمْسا لاق هنأ راَبخَأْلا بغت ْنَعَر أ و

 ٍةكِئالَمْلا ِرِئاَس َدْنِعَو ءِديِمَحْلا ُدْبَع ٍشْرَعْلا ٍلْمَأ َدْنَعُو «راّبَبْلا ُدْبَع ُدْبَع ٍراثلا لأ َدْنِعُو ؛ممرَكل

 ُدْبَع ْنِجْلا َدْنِعَو ءِراّمُتْلا ْدْبَع ِنيِطاَيْشلا َدْنِعَو ءٍتاَمَْلا دبع نأ د َدْنِعَو ءِديِحَمْلا ُدْبَع

 َدْنِعَو ءِنِمِيَهُمْلا ُدْبَع ٍرْحَبْلا يِفَو رِواَقْلا ُدْبَع ُرَبْلا يِفَو ءِقِلاَحْلا ُدْبَع ٍلاَبجْلا يِفَر ؛ مجول
 عابسلا َدْنِعَو «ٍقاررلا َدْبَع شو ول َدْنِعَو ءِثاَيْغْلا ُدْبَع ٌماَوُهْلا ٌذْئَعَو ءسودُقْلا ُدْبَع ٍناَِيِحْلا

 ءُدوُم ْذوُم ٍةاَرْوَتلا يِفَو ٍِراَفْمْلا ُدْبَع َْع ٍروُيطلا ٌدْنِع 3 «ِنِمْؤمْلا ُدْبَع ٍمِئاََبْلا َدْنِعَو ؛مالّسلا دبع

 ءسيَو هْط هللا ل َدْنِعَو قوق رولا يف ىفَو بقاع يفّحصلا يِفَو ءٌباَط ُباَط لبجلإلا يِنَ

 اًهيهَأ َنْيَب ٌةَجْلا ُمسْفَي ُهنأِ باقل 5 هنْيُْكَو لو أ هللا ىلض دفن َنيِئِمْؤُمْلا َلْكِع

 هّلُسَو هيأ هللا لص

 يناثلا لصفلا

 ُمالَّسِلاَو 5 ٌةالَّصلا ْمِهِيَلَعَو هب هبْلَع ماَرِكلا ِهدالْؤَ ركذ يفف

 اَمأَو .ُةَمِظاَفَو موُنلُك ُمُأَو يفد بني ْعَيأ َمْلَسَو ٌنونَلَعَو ِهْيْلَع ُهَللا ىْلَص ُهُتاََب اّنأ

 بيلا ْمُهُضْعَب َداَرَو وللا ُدْبَعَو ْميهاَرْنِإَو ُمِياَقْلا هنالك مالّسلاَو ُالَّصلا ْمِهْيَلَعَو ِهْيَلَع ُهُؤاَنِبَأ
 ٌالَّصلا ِهْيَلَع ُهَل َدِلُو ِدَلَو ْلّوَأ ٌوُهَف ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ُمِساَقْلا اَنأ دْوَطُمْلاَو رِهاّطلاَو ٌبْيَطُملاَ

- 

 . ِنْيتْئَس شاَع ٌليِقَو ىَشَم ىّتَح ٌشاَعَو ىتكي ناك ِهِبو ٍةوبملا لْبَق مالَسلاَو

 ىّلَص بلا ٍدِلْوُم ْنِم َنيِئ ؟ ٍةَنَس يِي ْثَدِلُو ِهِئاََب بكَ َيِهن اَهْنَع ُهللا ّيِضَر بنز اَمأَ

 ٍنِباَو اَهِجْوَز دنع ِةَرجهْلا نم ِن هن ةَكَس هَلَس ْتْداَمَو ُتْرجاَمَو َمالْسإلا تَرَ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا

 اَمُدُرَف ملشأ ْمُث وكؤش ىَلَع ُهْنَكرَتَو ُهَلْبَق ْتَوَجاَه ثناكَو عيبْرلا ِنْ : ٍطيِقَل صاَمْلا يبأ اَهِتَلاخ
 اًريَغَص َت 0 يي يق ولا حلب لشق هلع هللا ىلض نيل

 يتلا ل ْتَدَلوُو ملفا م موي هِي 4 ىلع تو و هلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسُر ٌفيِدَر ُنأكَو

 قَد ْذِإَو اًهَعَض اَهَعَضَو َمُكَر اذ كر هقاخ ىلع عئطلا راض يف دي هنا هللا ىلا اهلذح

 2000 امْأَو ٌةَملباَق ِتْوَم ّدْعَب ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ْيِلَع اًهَجْدرَتَو اَهَداَعَأ ٍدوُجسلا َنِم

 داى
 هم ام
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 ُّنْب ُكاَمْثُع اَهَجّرَرَتَو ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِدِلْوَم ْنِم َنيِئالَثَو ِثآلَت َةكَس ْتَدُِوَف اَهْنَع ُهَللا
 ج5 ٠ همم هين 5 سا يسر سس عرس كالا 8 ىلا مر

 ُهّللا 0 ٌيِبْنلاَو ْتْيْفوُنَو عئاَذ لاَمَج تاذ تناك ٍنيِنَرِجِهلا اًهب ٌرَجاَهَو هْنَع هللا يصر نافع

 مسا مر

 هللا ىّلَص يتلا َكِلْذ ْمَلَبَق ةَصْفَح َرْمُ ةلإا لامع بطَح هيو تي اَملَو ذنبي مْ سو هْيْلَع
 ل

 َلاَك كن ُهَل رح ىَلَع َناَمُْع دو َفاَمُْع ْنِم كل ٍرْيَخ ىَلَع َكّلدأ َُمْع اي َلاق َمْلَسَو سو ِهْيَلَع

 موقلُك م مْلَسَو هِيَ هلا ىَلَص ُهَجْورَك يبا نافع جدأ كتبا يِنجْوَرُت َلاَق هللا يبن اَي ْمُعَن

 َنْثْمَي ٍتْلب لاه يِدْنِع ذأ ول هيي يفت يِنلاَ ٌناَمْثْعِل َلاَق ملسلاَ ٌهالَّصلا ِهْيَلَع هنأ ٌيِدُرَر
 م

 َناَكَو اًهكَجْوَرَأ نأ يِنْرُمأَي هللا نأ يِن : ربخَأ ليرْبج اًده ىَرخُأ َكُمجْوَر ٍةَدحاَو َدْعَب ةَدجاَو ”ثاوس ج5

 ىَع هيَ هللا ىَّلَص َسَلبَو عي ل كامو ةرخهْلا نب بالك نس مول أب امفغ جر
 ىدخإ َةَئَس ُتَدِلُرَف اَهْنَع ىَلاَعَت ُهّللا َيِضَن ُلوُثَبْلا ُءاَرْهَرلا ٌةَمِظاَن امو ءِناَفِرْذَت ُهاَئْيَعَو ِرْبَقْلا

 سْمَحب ِةَوبْتلا لْبَق ْتَدِلُو ٌيِزْوَجْلا ُنْبا َلاَقَو َمّلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ٍدِلْوَم ْنِم َنيِعبْرَأَ

 .اًَعوُفْرَم َيِوُرَو َنِنِس

 ًالوثت ْثَيمْسَو ِةمايقلا مَ ٍراكلا ٍنَع ايدو اهم ذك ىلاعت هلا ُنأِل ةملياف ثامن

 ْتَجْوَرَتَو هللا ىلإ اًيْنّدلا نَع اًهِعاَطِقْنأل َلِيِقَو اًبَسَحَو اَئيِدَو ًالْضَ اَهِناَمُز ِءاَسِن ْنَع اًهِعاطِقْنأل

 هلو يحَوو ىاعَتوهئاحْبس هللا أب قيال ةكشلا يف ُةَهجَو هلا رك بلاط يب نب يلعب

 بأ لاك رهشأ ةسخكو ؛ ُةَنَس ُنوُرْشِعَو ىّدخِإ | يِلَعِلَو ٌفْضِنَو ٍرُهْشَأ ُةَسْمَحَو ٌةََس ةَرْشَع سمح

 ٌيِض هَ ةَملواَ تاكو َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر تائب ْلضْأ موُلُك أَو ماو ٍرْمع

 أ اذِإَو ُهئاَسِل اهُسِمُيَو اهيف ين البي َناَكَو هَ | َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ِهِلهَأ ٌبَحَأ اَهلَع هللا

 .اَهْيَلَع لحي ام ُلْوَأ َمدَق اَذإَو اهب هِدْهَع ُرِجآ ُنوُكَي اَرْفَس

 عما
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 َلاَقَو ُيِراَخْبْلا ُهاَوَر ىِبَبَضْعَأ اًهَبَضْعَأ ْنَنْ يم ٌةَعضب ُةَمِظاَ مُالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع لاَقَر

 ِءاَسْن يف لَصْفأ دما ةَياَوِر يِفَو ْمِلْسُم ُاَوَر َنيِِمْؤمْلا ِءاَسِن َةَدْيَس يِنوُكَت ْنَأ ٌنيِضْرَت اَم َوَأ اَهَل

 ْهَش ْنِم َنْوَلَح ثقل ءاَنددلا دليل رْهْشَأ ِةيِسِب ُمُالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْ هيَلَع ُهَدعَب ْتَيقْوُتَو َِْجْلا له

 7 اًريِغَص ٌنِسْحُم َتاَمْق اًئِسْحُمَو اْيَسْحَو ائَسَح ُيِلعِل ُتَدَلَوَ هَرْشَع ىّدخإ هك ٌَناَضْمَر

 َرَشَقْلاَف ةَمِطاَف هيكل ٍنِم الإ ٌبِقَع مُلَسَو و ِهيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَرِل كَ ْمَلَو بيرو ٍموُنلُك
 . طَقف ٍنيَسْحْلاَو ِنَسَحْلا ِنيَطْبسلا ٍةَهَج ْنِم اهئ ُفيِرَغلا ُهَلْسن

 َدلُو لق فِاتخاَو ُةَكَمِب اًريِغَص تام ليقف َمْلَسَ يَ هللا ىَلَص يلا نب وللا دبع ا اك
 َيِضَر ميِهاَرْبإ ان ُهَل ِناَبَقَل اَمُهّن ٌحيِحّصلار زهاطلاَو ُبْيَطل اًوُه ُلْهَو اَهْءَبَو أ ِةرُببلا َلْبَق
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 بلع للا ىلَص نيل دب عقار وأرق ةتأاق ماس ميل للا ىلَص وللا لوس ةالؤم عيار

 ىّلَص بلا ُاْمَسَو ٍدْنِه وُبَأ ُهَسْأَر َقَلَحَو ِنْيَشْبَكِب ِهِعِباَس َمْوَي ُهْلَع ْقْعَو اَدْبَع ُهَل َبُهَوَف َمَّلَسَو

 يف ُهَرْخَش اوُنقَدَو ٍنيِكاَسَمْلا ىَلَع ٌةّْضِف يأ اًكِرَو هِرْعَش ِةَنِرب ٌقّدَصَتَو ٍذِئمَْي ّمْلْسَو ِهَْلَع ُهللا

 ةَلْيْللا يب َدِلُو لاك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّْلَص ُهّنأ ِكِلاَم ِنْب سْنَأ ِثيِدَح ٍدَح ْنِم يِراَخْبْلا يِفَو ضنألا

 هنن مالها هيلع ميار ْعضْرُي نَم يِف ٌراَصنأْلا ٍتسفانتو مهاب يب | مناي ةثيئش مال

 نب ارا ٍةجوُز ٍرِئمْلا تلي ةدُب مآل ةاطغأق مْ َدَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ُهَل ل ةت اورلب أ اد

 هللا ىَّلَص ىَطَعَأو هنأ ىلإ هب هب مجرد ٍراجللا نب ٍنِزاَم يِنَب يف اننا نبي ةُعضْرُ

 يبأ ٌّجْوَُر ىَمْلَس ْتَناَكَو ة ٍةَرْجِهْلا ْنِم ٍناَمَث َةَئَس ِةحِحْلا يذ ين َنِلُوَو ةّيِطْبقْلا ةَيراَم نم ُدَْع ُهللا

 ربح
 بذأ

 َناَك َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص هللا ٍلوُسَر ْنِم ٍكاّيِعْلاِب َمَحْرَأ اَدَحَأ ُ ُثْيَأَر اَم َلاَق ِسْنَأ ْنَعَد

 ايف هر ناَكَو تيبْلا لخذيف ةعَم يخلو قطن َناَكو كيب ٍدَمْلا يِلاَوُع يِف اًعْضْرَتْسُم ميِهاَرْنإ

 ْنِم ُرَثُكأ َليِقَر اًمْوَي َنوُعْبَس ُهَلَو ُيْفْوُكَو ُهُمَشَيَو ٌيِراَخُبْلا َداَز مِتاَح وُ هاَوَر ْعِجْرَي مث ُهَلْبْقُبَ

 ِنوُعْظَم نب رب َناَمقُع انك دلع ةلذَت َلاكَ عيقبلاب َمَُسَو هَ هللا ىّلَص يللا هيلع ىَلَصَو َكِلذ

 . شد ريق ُلوَأ هَ ةمالَعب َمَلْعَو ُلشَرَو ربك ٍريِفَش ىَلَع َمَلَسَو ِِيلَع هللا ىْلَص كيلا سَلِجَو

 مث هرج يف ُهَعَضَوَف ْمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ُهَذَحَأَف ٍهِْفتب ُدوُجَي ميِهاَرْإ هبا اذ
 اَم َلوُقَن َالَو ُبْلَقْلا ُنّرَسَيَو ُنْيَعْلا يكْبت َنوُنوُرْسَمَل ُميِهاَرْبإ اي كي انِإ لاق مث هائيَع تقر
 هْيَلَع َلاََك َميِهاَرْبِإ ٍتْوَمِل ْتْفِسُك اَمْنِإ سائلا َلاَقق توم َمْوَي ٌسْمّشلا ِتَفَسَكلاَ بدلا ٌطْخْسُي

 ناخبا ُهاَوَر ٍدَحأ بول اسكت لهل ٍتايأ ناي رَمَقْلاَو ٌسْمّشْلا نإ ُمُالَسْلاَو ٌةالّصلا

 هَل نإ َلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يلا ُنْبا ُميِهاَرْبإ َتاَم امل اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر سامع ِنْبا ِنَعَو

 قِرُتْسا اَمَو ٍطْبِقْلا ّنِم ُهَلاَّوْخَأ تقتل ا و يأ اقيم 3ك شاع لو بلا ياسر

 ثلاثلا لصفلا

 و ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ِتاَرّهَطُمْلا ِهِبِراَرُسَو ٍِتاَرِهاَطلا ِهِجاَوْرَأ ركذ ىف
 «ْنِهْئاَهْنأ هج ُهُجاَوْرَأَو ْمهِرفْلَأ نم َنيِيِمْؤُمْلاِب ىَلزأ ئبنلا» ٠ : ىَلاَعَت اَمَتَو ُهَناَحْيس ُهّللا لاق
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 َنْلْضُفَو ٍةَوْلَحَو ِرَظَن يِف ل ٌنِهِماَريَخا بوُجوَو ٌنِهِجاكِن ميرخُت يف َكِلدَو [5 :بازحألا]
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 ٌنُهَلَضُنََ باَجِح ِءاَرَو ْنِم لإ | ْنُمْلاَوُس ُّلِجَي َالَو ٍناَفَعاَضُم نيب رِهِباَقِعَو ْنِهِباَوُنَو ِءاَسْنلا ىَّلَع
 م

 هللا ىّلَص ِهِتاَجْوَر ةَدِع يِف َفِلمخاَ . تلج اَمِهِلضْنَأ يف امل ُهلا َيِضَ ُةَقِاَ و ةجيِدَح

ُح ُتْنِب ُةَجِيِدَخ ٍشيَرُق ْنِم ٌةّنِس ٌةأَرْما ٌةَرْشَع ىدخإ َّنُهْنَأ هْيَلَع ُنْمْئُمْلاَو أَسَو ِهْيَلَع
 يِلْيَو

 يبأ تب ةَمََ أَو «كايفش يبأ نب ةبيبح مَ «رَمُع تلب ُةَصْلَحَو ءركَب يأ كنب تن ُةَنِئاَعَو

 يب مم

 ميو نب دس ينإ نم ٍشْخجج ثلب ْبيو تاير عَبََ :دَعْمَر تب ةكَْسَو ديم
 ُةَنوُمْيَمَ

 ِثِراَحْلا تن ُةَيرْيَوُجَو ءِنيِكاَسَملا ُمأ ةيِلالِهْلا ةَمِئْرْح ُتْنب ُبَنْيرَو ُةيِلالِهْلا ٍثراَحْلا تئب

 ءريِضنلا يِنَب ْنِم ٌيَّيُح تْنب ُةيِفَص َّيِهَو ليِئاَرْسِإ يِنَب ْنِم هِّيِبَرَع ُرِيَغ ٌةَدِجاَوَو ٌةيِقِلَطْصَمْلا

 ُهَللا ىَّلَص َتاَمَر ِنيِكاَسَمْلا أ ُبَنْيَرَو ُةَجيِدَح ِناَتلا ٌنُهنم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَض ُهَدْنِع ٌتاَمَر

َهْجْوَرَت ذم اَهَْع هللا َيِضَر ٍدِليَوُح ثنب ُةَجيِدَح َنيِنمْؤُملا م ام
 هللا ىَلَص هللا ُلوْسَ ر ا

 ف رص يا

سْنَح ٌمالَسلاَو هالْصلا هيَلَع ُهِْس َناَكَو ُةئَس َنوُعَبْرَأ ٍرُْعْلا َنِماَهَلَو ُبْيَك َيِهَو َمْلَسَو هَل
 اَ
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 مس اة

 ّنِم َنَمآ ْنَم َلْوَأ َيِهَو اَبَمَف ٌةيِقزَأ ؛ ةَرْشَع ْيتَْلا َليِقَو ٌةَرْكَب َنيِرْشِع اَهَقَدْضأَو ٌةَكَس َنيِرْشِعَو

 اَمْْشَبَو يو اَهْبَ ْنِم السلا هيلع أرق َمْلَسَو هيَ هللا ىَلَص لل لبرج اكوا

ُفْوَجُملا ْوُلْللا ُبَصَقْلاو َبَصَن لَو ِهيِف َبحَص آل ٍبَصَق نم ِةَجْلا يِ ٍتْيَبِب
 ُبُْحَصلاَو و 

 .ُبمدلا ُبْصْنلاَو ٍتْوَصلا عرب ُةَعْراَتُمْلا

 ةالَّصلا ِهْيَلَع ُهَل ٍبيِذْكَتَو ِهْيَلَع ُدَر ْنِم اَكْيَش ٌعَمْسَيأل َمّلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَكَو
 حم موس مول

 هَفْدَصُتَو ُهْلَع ُفُْفَحُتَو ُهتَكُ اَهْيَلِإ | َعَجَر اذِإ ةجيِدَخَب ُهْنَع هللا َجْرَق الإ َكِلْذ ُهُئِرُْبَن ُمالَّسلاَو

 و لا عش يف النإلا جك لك دقت ىلع يللا نأ ع كه

 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهَّنَأ َتَبَن امِل َةَجِب 9 ن ِداَمِحْلا ُنْلا َحْحَص آلخ اًمِهِلَضْمَ يِفَو ُةَفِئاَعَو

 يب ثنتأ اه اريح يق اموال هب ا ُهَللا كَفَرَ ْذَق ْتَلاَّق َنيِح َةَضِئاَعِل َلاَق مل

 دو ملا نزح مج اهلا يشطأو دكا يبلع نيج يشقلضو لا برك بج
 َلوُسَر ْنِإ َلاَقَو اهني ُلَضْمَأ َةَمِظاَ 7 نَأبَو َةَشِئاَع ىَلَع ٌةَجِيِدْخ ٍدَح ِةُيِلَضْفَأِب َباَجَأَك َدُواَد ُنِئا
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 هِيَلَع ُهَّللا ىّْلَص هللا ٍلوُسَر ٍةَعْضِبب ليفأ لك يي ةعشب ا ل ملول لل ىلا

 ةنجْلا لهأ ِءاَسِ َةَنْيَس يِنوُكَت ْنَأ َنيِض َنيِضْرَت اَمأ ْمُلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَلْوَ هل ُدَهْشَيَو اح مَلَسَ

 . مَيرم الإ

 الع /ةيدمحملا راونألا 0



 ىَلَص ٍدْمَحُم تب ةملياد نأ هب هللا ُيِدنَو هراْحَت يِذْلا لاق َكِلَذ ْنَع يكشلا َلِئْسَ
 نإ ٍضاّقللا نب َةَماَمُأ وأ َلاَ ْنْهْنَع هللا يِضَر َُضِئاَع ْمَث ةَجيِدَح اَهمأ مَ ؟ ُلَضَُأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا

 اَهِلاَمِب ِهّلِل نيّدلا يف اَهَماَيِقَو اَهَتَرْضُنَو اَهتيْراَوُمَ مالسإلا ٍلْوَأ يِف اَهَرِثَأَتَو ًةَجيِدخ َقْبَس
 يف َةَسِئاَع ُريِئَأَتَو َنيِِمْؤُمْلا ٍتاَهْمُأ ْنِم اَهْدْيَع ٌدحأ لَو ُةَسِاَع آل د هب اَهَُرْشَي ْمَل اهي اًهِسْفْن

 . اَهرْيَغ ْنَع هب ثريمَت ام اَهُرْيَ الو ٌةَجيِدَح هيف اَهمَرْشَت ْمَل ام ِةمأْلا ىلإ ِهِيِئنَو ني يلا لفع
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 سخن هللا َيِهَو ٍنوُجَحْلا يف ثلفدَو ننس ٍثألثب رولا لبق ةكب ُةجيِدَح ثناتز

 هيلع هللا ىَلَص يّلا ْعم اَهِباقم نم تَناَكَو ةرائجْلا ىَلَع 0 ؛ ٍلِعَمْوَي ْنْكَي ْمَلَو ٌةَنَس ٌنيِسَو

 تْمَلْسَأَف اَهنَع ُهَللا َيِضَو ةَعْمُر تب ُةَدْوَس َنِيِنِْؤمْلا أ امأَ .ةَس َنيِرْشِعَو اسْمَ ٌمّلَسَو

 اًعيِمَج اَر َرَجاَعَو اميِدق اَهَعم َمَلْسَأ وِرْمَع ِنْب ٍناَرْكَسلا اَهْنَع نبا تحن ثناكَو ْثَعَي ْتَعَياَبَو اًميِدَ

 سول هلا ى اهو ا اَهُجْوَر تام كَم اَمَِق املك ةينلا ٌةَرجهْلا ٍةَبَحْلا ضرَأ ىَلِإ
 َلْبَق اهب َلَخَدَو اَهْيَلَع َدَقَع نأ َدْعَب ايِقَو ٌةَفِئاَع ىَلَع ٌدِقَعي نأ َلْبَق ٌةَجيِدح ِتْوَم َدْعَب ٌةَكَمِب

 ريو ا ل لم ل ل هلع ُهَللا ىّلَص دار ُةَكْوَس ُتَوْبك اّمْلَو ةَشئاَع

 َنيِسْمَحَو عَبزأ ٌةَكَس ٍلاَوَش يف ٍةئيِدَمْلاِب ْتْيقْوُتَو اهكسنأل اقبال

 اع هلل ىلض ميلا هيكل اعقلغ هللا يي رغب يأ كنب قي نيبؤملا
 يرفع و ياقتب هج خاب اقم خش لك ني انشأ مل

 ٍنِيكْنا َةَنَس ٍلاَوُش يف ٍةئيِدَمْلاِ اب اهب َسَرْعَأَو َنيِيِس تب اَهْلَو َنيِنِس ثاالكب ٍةَرِجَِهْلا َلْبَقَو وتلا
 راوش يف اه الشلاو اللا يع هاك اك درع رب 36 َنيِنِس ّمْسِت اَهَلَو ٍةّرْجِهْلا َّنِم
 ٌتَناَكَو . رش يف اَهِتبحَأَو اَهِلْمَأ نِم ُءاَسْنلا َلْخْدَت ْنَأ ُبِحُت تْناَكَو ٍلاَوَش يِف اهب ىََنباَو
 يل اكو يلع ايت بش كنوع إ تناك لإ مس لعل ىلض هللا لود داب بح
 يشأ كنا وذ ُلوقَي ريرح نم ةكَرَس يف ُكَلَمْلا كب يناجب لال كنألث مانمْلا يف أَ
 .ُءاَضِنَي ريرخ ُةُنْش ٍةَبَصَق ٍنْرَوب ُةَئَرَسلاَو ٠ .ِهِضْمُي هللا ٍدْنِع ْنِم كي نإ | ُلوُنأَم ِكِهْجَو ْنَع

 بلع هللا ىَلَص اَهْنَع تاَمَو نيس عَ ملْسلاَو ةالّصلا هَل عم امام هذ ثناكو
 ٌةَريِقَك ٌةَكيِصْق ًةَمِلاَع ٌةَهيِقَف ٌتَناَكَو اَهَرْب َرْيَغ اًركب ْجُوَرَتَي ْمَلَو ةئَس ةَرشَع يِناَمث اهو َمْلسَو

 اهلَع ىََو اَراَعْشَأَ برا مي ةقراغ ْمْلسَو هَ هلا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ْنَع يحل

 ْنِم ْتَلَخح ٌةَرْشَع ْمْبَسِل ِءاَنالُنلا َهَلْبَل ةَئيِدَمْلاِب ْتَناَمَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا نِ ٌةَريِثَك ٌةَعاَمْج
 اهيخأ ناب لا دبع مُأ ىلكت تاكو هَ نيبو تس للا َيِهَو َنيْمَحَو نامت هس َناَضمَ
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 دق اَمُهلع ُهَللا َيِضَو َرَمُع تب ةَصْفَح َنييْؤملا مأ ام . طق ْتَدَلَو اَمَو رْيبِلا نْ : هللا ٍدْيَع

 قال نب سيخ تخت ْمَلَسَو هَ هللا ىَلَص هللا ٍلوْسَر لب ْاَكَو ثَرجج امو ْتَمَّلْسَأ

 مْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر اَهَجوَرَت م ؟ ِرْذَب ِةَرْزَغ َدْعَب اَهْلَع َتاَمَو ُهَعَم ْثَرَج ا يِوهسلا

 اصف ْعجاَر يخول هيلع لَن اَََجاَر مث ٌهدحاَو ًقيِلط اَهّفلطَ ٍةَرْجهْلا ّنِم ِثآلَن ٍةَنَس يِ

 َتَناَمَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحّصلا َّنِم ٌةَعاَمَج اَهْنَع ىَوَر ِةْنَجْلا يِف َكُتَجْوَر اَهْنِإَو ةَماَوَق ٌةَماَّوَص 9

 .َنَس َنيْئِ ل يِهَو ةَيِواَعم ةقالج يف َنيِعِبَْأَو سف هس َاَبَْش يف

 َلبَق تناك ُدلِ اَهْمْساَو اهْنُع هللا َيِضَر هيأ يبأ كنب ٌةَمَلَس مأ َنيؤُمْلا مأ مَ

 لو اهْزَرَو يِج ثناكو دس دبع نب ةَملَس يبأ تخف لس لَ هللا ىَلص هلا لوس

 َةَكَس ٌةَمَْلَس وأ َتاَمَو هَو رواه يملا بكت مل ل يه ةقبعلا نأ ىلإ جاع نت

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُس رز اَهْيَلِإ َلَسْرَأَف ْتَبََف ُرَمُع طْحَو نبت رت دب انت رجلا نم عَ
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 لا كرشو جزل ايل تاكو علو تل ألا لص لا لرش ْدَم ْتَلاَثَك َهَّلَسَو ِهْيَلَع

 عشقي تس ُةلَس ٌنيِلَمْثَو عْيدأ ْنَع ْتَناَمو ِءاَسْنلا ٍلْمْج ب لاو هيو لو ل لا ل

 تخت ثناكق لَو اهئساَو اَمُهنَع هللا يخون يبأ ُتْنِ هدب ًةَبيبَح مأ َنيِنيؤُملا م أ اَنَأَو

 مالْسإلا ِنَع ٌدَْراَو ٌرّصنَ ْمُث ايزكلا ةرهخهلا ٍةَقَبحْلا ضزأ ىلإ هيَ َرَجاَهَو ٍشْحَج نب هللا ٍدْيَبُع

 ب ورغم ع للا ىلض ولا لوس عنق ماشإلا ىلع ةيبخ أك يب ل كان

 هْيَلإ اَهَنَعَبَ ٍراَنيِد ةئامَعَبَْأ ُهْنَع اًهَقَدْضَأَو ُهاَيِإ اًهَجْوْرُف ِهْيْلَع اَهَبْطْخَيِل يِش يِشاَجْنلا ىلإ ٌيِرْمْضلا َةْيَم ةيم

 ُيِشاَجْنلا َبطخَف اوُرَضَحُن َنيِمِلْسُمْلا َنِم كا ْنَمَو ٍبِلاَط يبأ َنْب َرْفْحَج ُْيِشاَجنلا َر 1
 هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهشأ اجلا ِزيِزَعْلا ٍنِمْيَهُمْلا ِنيؤْمْلا ملّسلا ب سوُدُقْلا ِكِلَمْلا ِهْلِل ُدْمَحْلا َلاَقَث

 رك ْرَلَو هلك ؟ نيذلا ىَلَع زوي نها نو ىو كشزأ ةأرشتو ذب ذلكم أ

 أ ُهُمْجْوَرَو ْمْل مو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ِهْيَلِإ اَعَد اَم ىَلِإ ُتْبَجَأ ْدَقَق ُدَْب اَنَأ ةرْشْمْلا

 اخ ىل يتلا عك ملص هلع لا ىلَص هلا لوز هلا كك ايس يب أ َتْلب أب ةَييِبح

 أ ام كايا لش كس ل نإ اوس لاق  اوُنوُقَي نأ  ائاأ ل اهشبتق سانا يب دش

 يبت ع ثبتي أو ع ل ب رش “ كنب بيد نييؤنلا أ ام

 ْمُث ُهَلُم ُهَدْنِع ْتَكَكَمَل ٌةَثِراَح ّنْب د و اَهَجّوَر َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َق اك ْدَقُك ما

14 



 ُتْنَهَلَق َلاَق اَهَل يِنرُكْذاَف ْبَمْلا ِدْيَرِإ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص لاق ُهْنِم اَهُتَّدِع ْتَضَقلا امَلَق اَهَقْلَط

 ِكوُكْذَي َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ُتَعَب ُبتِيَز اي ُتْلُقَف باَبْلا ىَلِإ يِرْهَظ ُتْلَعَجَم اَهَِْإ

 هللا َكَرْنَأَف اًهَل ٍدِجْسَم ىَلِإ ثَماَقْف لَجَو ْرَع يّبَو َرِماَوَأ ىَّتَح اًئْيَش ٌتِدَخُأِل ُتنُك اَم تلا

 هللا ُلوُسَر ًءاَبْف ["ا/ :بازحألا] 4اَهُكاَنْجَوَر اَرَطَو اَهْنِم ٌدِنَر ىَضُق اًمَلَق# ىلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس

 يللا جاَرْزَأ ىّلَع رم ُرِجقْفَت ثلاكو ْمِلْسُم هجر ٍنذإ ريب اَهيَلَع لحد مْلسَو هيلع هللا ىَلَص

 َناَكَو ِتاَرْمَس عْبَس ٍقَْك ْئِم ُهللا يِنَجْوَْر َنُكْذاَبآ ْنُكَم وز ُلوُقتْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص
 نكت مل ايأك يف اطياغ كلقو .ةرخبلا نب ين لم لَو علل ىل اًهجيِوْرَت

 ُدَشَأَو أَو ةَفَدَص َمَطَْأَو مِحّْرلِل َلَصْؤَأَ اًئيِدَح ّقَدِضَأَو هَلِل ىَقْنَأَو ٍنيّدلا يِف اهل اَرْبَخ : ٌةأَرما

 َتاَم ْنَم ُلّوَأ ّيِهَو . ٌمِلْسُم ُهاَوَر هللا ىَلِإ | ُبْرَثُيَو هب ُقُدَصَتُت يِذَلا ِلَمَعْلا يف ذ اًهِسْفَنِل ًالاَّذتْبا

 اكس وشنو ثا اهو نيم اكس ةميعلاب ثئام َمُلسو هلع للا ىَلَص ةدغب جاور نب
 ؛ُْنَع ُهَللا َيِضَر ٍباَطَخْلا ّنِ هب ُرَمُع اَهْيَلَع ىّلَصَو

 وللا ِدْبَع تح ناك دقق اَهَع هللا َيِضَرٌةيلالهلا ةَمْيْرُح ثنب بِي َنيِمْؤُملا مأ ام
 ِثآَن ةََس ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر اهب ع لأ َمَي اَهْنَع ليف شخجب و

 انهو عيقبلاب تلف ْمُلسَو لَ هلا ىَلص هيلع يف ين نالت زأ ني ر د

 ذك اهلغ هللا يه لالا براَحْلا كلب ةئومنت نينيؤملا أ اند اهل ةنوُميَم تح

 َاَك اّمَ َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَ اَهَجْوَرَت علا ٍدْبَع ِنْب مْهَر يبأ َدْنِع لْبَق ثناَك

 هلع هللا ىَلَص ّيِنلا اَهَسَكْلأَف ٍسابعلا ىلإ | اهرْمأ ْتَلَعَج َرْبيَخ ِةَوْرَع َدعَب عْبَس ٌةَكَس اًوِمَتْعُم

 ْنِم ٍلاّيْمأ ٍةَرَش َرَشَع ىَلَع ٍناَكَم ٌمْسا ُفرَسَو ًالالخ َفرَسب اهب ىتَ ٌعَجْر اَمَلَق ٌمِرُحُم َوهَو َمّلْسَو 3

 ةئيطخ نأ َكِلْذَو َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص يل اَسْفَل ْتبََو اَهْنأ لاَْيَو َقاَحْسِ ُنْا لا 52
 هِلوُسَرِلَو ِهلِل ِهْيَلَع ِهْيَلَع ْنَمَو ُريِمَبْلا ِتْلاَقَق اَهِريِعَب ىَلَع َّيِهَر اَهْيَلِإ ثلا ُمالّسلاَو ٍةالّصلا ِهْيْلَع
 ىّدإ َةَنَس م سو ََِْع هللا ىّلَص هلا ُلوُسَر هيف اَهب ىتب يِلَلا عِضْوَمْلا يف َفِرَسب تيمون

 .اًمُهْلَع هللا َيِضَر اَمَرْبَق َلَخَدَو سابع نبا اَهْيَلَع ىَّلَصَو َنيِسْمْحَو
 داَرْفَص ِنْب ٍعِفاَسُم تحن ُتناَكف هلع ُهللا َيِضَر ِثراَحْلا تن ُيِْيَوُج َنيِنِمُؤُمْلا 1 اًمَأَو

 ّيِهَو عيسْنَرُمْلا ِةوْرَع يِف يِراَصْنأْلا سيك ٍنْب ٍتباَت مِهَس يِف ْثَعَقَو دق ثلاك 3 يَا" ملا

 هللا َلوْسَر ثئاجب مث اَهسْفن ىلع ُهَاَكُف تس َليِقَو ٍسْمح َِئَس يف ٍقِلَطْصُمْلا يس

 أل ام يرفأ ئب اكو الا كنب يؤ ان للا لوشو اب ثلاث م و لع للا ىلع
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 اَيَّوُه اَمَو ْتَلاَق ٌدْيَخ َوُه اَم ىَلِإ ِكَل ُلَهَق َمْلَسَو ِهْنَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلاَقَك يِتَباَتِك ين

 هللا ل شو كا قمل عئاتتت كلت ذك كل كجذناو بباب كلغ يثكأ لق لا لوب
 اواو مُهوُفتضأ يبسلا نب مهيأ يف ام اوس ير جور ذق مس هَِلَع هللا ىَلَص

 اًهيْوَق ىَلَع دك رَب َعظْعَأ ة ةأَرْما اَكْيَأَر امك ُةَمِئاَع ثلا َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ُراَهْصُأ

 ُتَيْفوَتَو ٌهَئَس َنيِرْشِع هبا ِتْناَكَو ٍقِلَطْصضُمْلا يِبَب ْنِم ِتْيْب لأ ُةَلاِ اَهِبَبَس يِف َقِي ٌقِيْعَأ اهم

 :َنيِسْنَحَو سَْح ةقَس لس َنوُيِيَو شح اَهومُعَر

 ارم نب َنوُراَه بس نم يه اَهلعُللا يضر يم كلب ُةيِفَص َنِنمؤُملا أ ام
 هللا ىَلُص َسقتفا ام | نأ لا ريح َمَْي ليف ٍقيحْلا يبأ نب ةلاكك تخت ثناك مالّسلا هيَ
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 ْذُحَف ْبَمْذا َلاَقك َةَيِراَج يبِطغأ هللا َلوُسَر اَي َلاَقَك ُةيخ د ُهَءاَج َيْبّسلا ْعَمْجَو َرْبْيَح َمْلَسَو ِهْيَلَع

 هللا َلوُسَر اَي اي لاق َمَْسَو لع هللا ىَّلَص يللا ىلإ ُلُجَر هاج يح تب ةِْفَص ٌلخأف ٌةيِراَج

 اهب جم اَهب ُهوُعذا َلاَق َكَلألإ علضق ام رينو ير دس بح تنبض ةيخو تطأ

 0 ير ع ا عأسو ع لل ىلص لا اهي ان
 ُمالّسلاَو ٌةالْصلا ِهْيَلَع ٌحَبْضأَك ٍلْبْللا ْنِم دهأك مِيَلس ْمأ هل أ اًهْنَرُهَج ٍقيِرطلاب َناَك اذ ىّبَح

 اجو طلاب رجب لجزلا لعخل كل متو ب يبل دك اللب 07 15 ناك سرر

 هللا ٍلوُسَر َةَميِلَو ُتَناَكَف اًسْيَح اوُساَحْن ِنْمّسلاِب ُءيِجَي ٌلُجّرلا َلَعَجَو ِرْمثلاِب ُءيِحَي ٌلُجّولا

 ءالؤه عيقبلاب ْثَْدَو ةَيِاَمُم ِنَمَذ يف نسمح لس َاَضمَو يف ْثَئَمَو َملَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص

 .ئألا ملِعْلاَو ِريْسلا ٍلفأ َنيَب ٌكِلُذ يِب ٌفالِج أل نهب َّلَحَد يتأللا ُهِجاَر أ

 را ' رع اننا نو رك نري وِ جوت مَلَسَو هيلع هللا ىلص هلأ رك ذك
 زت ملك اهب لخاي نأ لبق هنأ ملول هللا ىلس ذأ اهَسْفت ُهَبِماَوْلا ِكْيَرْش ُمُأ ىلوألا
 يلا ىلإ ٌنُهَسْفْلأ َنْبَهَو يناللا نب ميكَح لب لوح ثيل ُنْب ُةَوْرُع َلاَقَر 6

 مْلَسَو هَل هللا ىَلَص اََجََْ ريم نب ٍلْيَُْلا ثلب , ُةَلْوَح ُةيِاَفلا .مّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص
 اَهَعَْمك دير َنْب َُماَسأ رَمأَو اَهَقَلَط ياللا َديِزَي تن ٌةَرْمَع ُةئلاقلا هيَ نإ لين نأ لي تكلف

 كن وللاب ُدوُعَأ ْتَلاَق اه ان ام اهو يكل الا كنب ام ع ةَعِباّرلا .ِباَوْنَأ ةّنألت

 .ةّيِقّشلا اهَسْفَن يْمَسُن فق هلأ ىلإ اسوم لاهم يل لا

 ِكاحّضلا ُتْنِب ُةَمِظا ٌةَسِداَّسلا اهب وزن كلي ْنَم ْمُهِمَو بفك تلي ٌةكِيلُم ُةَسِياَحْلا

 اع لاقك لك طك نأ هل ل ذاك اها نإ َليِفَو ماسلا ُةالَّصلا ِْيَلَع اَهَقَراَف ْمُث اَهَجْوَرَت
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 ُهالَّصلا ِهْيَلَع اَهَجْوَرَت ورْمَع نْب َكاَيْبَظ ُتْنب ةَيِلاَع ٌةَعِباَّسلا .اًهب يِل َةَجاَح آل ُمالّسلاو ٌةالّصلا
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 سيق نب ٍثعشأْلا تأ سيك ثنب ليتك تقلا ءاَهَقّلَط م ُهَللا َءاَش ام ُهَدْنِع ُتَناَكَو ٌمالَّسلاَو
 لى نب لع توترفع ىلإ ترش مث رع ع يف نأ نا عز قي

 هيَلَع اَهَجْوَرَ ُهَيَلْسل ١ تْلَّصلا نْب َءاَمْسَأ ُ ُتْنِب اَنَس ُةَعِياَتلا .هْيَلَع اًهِهوُدُق َلْبَ مْلَسَو ِهْيَلَع

 .اًهب َلُخْدَي ْنَأ يق اهل قاعشإ | نبا َدنِعَو اهب ٌلُخْدَي نأ َلْبَق ثْناَمَو ُمالُسلاَو ةالّصلا

 ْتَناَمُك مّلَسَو هيلع ُهَللا ىَّلَص اَهَجْوَر يِبْلَكْلا ةّيْحِد ُتْحَأ ةَقيِلَح ُتْلب '؛ ٌفاَوََش ُةَرِشاَعْلا

 ادت سيق ثخأ ميليخلا ثنب ىليل رع ةيياحل اهي السلا ةالَصلا هيلع هلوُخُد لب

 ْنِم ٌةَأَرْما َرَشَع ُةَيناَقلا ٠ ُتْنْنلا اَهَلَكَأَف اًهَلاَقَأَف ُهَئَلاَقَتْساَف اًروُيَغ ْتَناَكَو َمّْلَسَو ِهْبْلَع ُهّللا ىَّلَص

 يِقَحْلا َلاَقَف اًضاَيب اًهيشَكَب ىَأَر اََباَْل ْتَعْرَم اَهَرَمَك َمُلَسَو َِْلَعُهللا ىّلَص اَهَجّدْرَت َراَفِغ

 مْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِجاَوْرَأ ْنِم َرِكُذ ْنَم ُهَلْمَج ٍءالُؤهُن اَكْيَش اَماَنآ امي ْذْخْأَي ْمَلَو ِكِيهأب
 .ُهَدعَب ْنْهْضْعَبَو ٍلوُخّدلا لبق ْنْهْضعَب ِهِاَيَح يف ْنََُراكَ مك وس م ع هْعَتَو

 نب ٌهْرُم يِنَب ْنِم ةأَرما ُنهْنِ اب ىلوألا ٍةَوْسِن هَدِع بط َمَْسَو هيَلَع هللا ىّلَص ُهنَأ َيِوُرَد
 0 اهي نإ َلامَك اهيبأ ىلإ مس لَ هللا لس اهتلطخ
 ٌةَيبصُم ْتْناَكَو مَُلَسَو َْلَع ُدّللا ىَّلَص اَهَبَطَح ُةَدْوَس اَهَّل ُلاَقُي ٌةْيِشَرُق ٌةَأَرْما ُةَيِناَثلا .اًهب لس

 لب ةيفص كلل ٠ اًهَكَرَتَو اَهَل اَعَدَف ٌكِسْأَر َدْنِع | بو اركب نأ اركض نأ تاخأ كات

 ُةَعباّرلا .اَهَجْوَُر ْتَراَتْحاَف اًهِجْوُز َنْيَبَو ٍةَميِرَكْلا سفن َنْيَب اَهَرْيَسَق يِْبَس يِ اَهَباَصَأ َناَكَو ةَماَشَ
 تاع اهل نؤأت اهابأ يقلك يبأ ريأتسأ لاق َمُلَسَو أع هللا ىَلص اَهيطح اهنا رمي مَ
 . كَرْيَغ ع اًناَسِل اَنْفَسَتْلا َلاَقَك ْمُلَسَو ِهِنَلَع هللا ىَّلَص يلا ىلإ

 هللا ىْلَص اَهَّبَطَح اَمُهْنَع هللا َيِضَر ٌيِلَع ُتخَأ ٍبِلاَط يأ نب قاف ٍءىناَه ْمأ ُهَسِياَحْ
 مز نب رياش كلب قابس ٌةَسِواَّسلا .اَهَرَذَعَف هْيَلِإ ْتَرََتْعاَو ُةَيِبْضُم يْنِإ ْتَلاَثُ ملَسَو هي ِهْيَلَع
 ب لسن هلع هللا لض يبل لين اهتينأ ىّنَح لاق مشاه نإ َةَمْلَس اهيا ىلإ اَهّبطْخ اًهبطخ

 سلا .اًهْسكْنَي ْمَلُك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص اَهْنَع َتَكَس ُهَل هَل ُتْذَأ ْدَكَو اًهنا َداَع عامل ترب

 ني يخ أ هَ هلا َيِه َلاَقَك َمْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىْلَص ِهْيَلَع ْتَضِرُع ٍبِلْطمْلا ٍدْبَع نْب ةَرْمَح تب ُةَماَمأ

 . ةَعاَضَرلا

 َلاَقَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْيَلَع ةئيبح ُمُأ اًهُتْحَأ اَهْئَضَرَع َناَيْفُس يبأ ُتنب ٌةَْع ُةكماتلا

 تن َيِهَو َعُدنُج ْنِم ةأَما ٌمالّسلاَر ُهالّصلا َِِلَع َجْوَْت َلِقَو .اًهتَأ ٍناَكَمِل يِل ُلِحْن أل اهّنإ
٠١ 



 هللا ىَّلَص ُهلَأ َرِكُذ يتاللا ُةَّوْسْنلا ِءالُوِهَ ٍةاَوولا ضب ُهركلَو اه لْخْدَي ْمَلَو ةَرْمَض ِنْب ٍبُدُج

 يارس اَمأَو هلع نضر ذأ نهب ْلخْدَي مل ذأ | نيو لحد زأ نهيتخ زأ هج لس هلع
 يَلَع هللا ىَّلَص ْيِْنلا نْبا َميِهاَربِإ أ ةيِطْبِقْلا ُةَيِراَم : ٌةعَبرَأ ْنْهْنِإ ليقف َمْلَسَو هلع هللا ىْلَص

 يف اَُهلَع هللا َيَِر رم ٍةكالِخ يف ناو ةيرتنكشإلا ُبِحاَص ل َسِقْوَفُمْلا ُهَل آ اَماَدْهَأ مْلَسَو

 كَ ُمُلَسلاَر ُةَالّصلا ِهْيَلَع ِهِتاَكَو َلْبَق ْتَناَمَو ِةَيِطَوُقْلا ناسي . عقلا ْكَئِفْدَو ٌةَرْشَع تس ةَنَس

 ُةَعِباَرلاَو . شخج تل ُبتَيز ُمالسلاَو ٌةالّصلا هْيَلَع ُهَ اًهْنَبَمَُو ىَرْكْأَو .عيِقَبْلاب ْتَئِفُدَو ٍرْشَع

 . بسلا ٍضْعَب يف اَهَباَصأ

 عبارلا لصفلا

 مْلَسَو ِهبَلَع هللا ىَلَص ِهِتاَدَجَو ٍةَعاَضّرلا َنِ ِهِتَوْخِإَو ِهِتاَمَعَو هِماَمْعَأ يف
 ال 00 ِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَل َناَكَو ىَبْرُقْلا يِرُذ ِبِقاَكُم يِف ىَبْقُعلا ٍرِئاحَد ُبِحاَص لاَ

 ُهُمْساَو ٍبِلاَط و دي ءُتِراَحْلا م ْمِهِرَشَع َتِلاَث هللا دبع هوبَأ ٍبِلطُملا دبع وكب اع رش

 ؛ُقاتئعْلاَ .ىّرَعْلا ُدْبَع ُهمْساَو ِبَهْل وُبَأَو ُهَرْمَحَو ءِثراَحْلا اَبَأ ىَنَكُيَو ُدْيَبُرلاَو ءٍِفاَتَم

 .ةّريِغُمْلا ىّمَسُيَو ٌلْجَحَو «ةَّبْعَكلا ُدْبَعَو ءْمَلُقَو ءُساّبَعْلاَو .ٌراَرِضَو ٠ ُمَوَقُمْلاَو

 َنِم بالا ٍةكّسلا يِف ُهُمالْسِإ اك ىَلَْي اأو َراَمُع اَبأ ىّنُكُيَو ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ُةْرْمَح ان

 َدنِع ٌبوُتكَمْل ُهنِإ هِدّيِب يِسْفَن يِذلاَو م اَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٌلاَقَو ٍةَسِداَّسلا يف َليِقَر ِثَعْبَمْلا

 يماَمعَأ ريح ْمالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع َلاَقَو ِهِلوُسُر ُدَسأَو هللا ُدَسَأ ٌةَرْمَح ٍةَعِباَسلا ِءاَمّسلا يِ هللا

 ْ ةيِرَس ُلَوَأَو ؛رخل ثلاك َنيِِلْسُمْلا َنِم ِدَحَأل ملل ُةالَصلا يلع اَهَدَقَع ير لوو ةرنَ

 هيلع هللا ىَلَص ُهآَر امل ّيِشْحَو ُهَلَتَق د ٍةَعْفَو يِف دَهْشمْساَو اًرْدَب َدِهَشَ ُهَل ُتْناَك اَهَنَعَب

 طق اًمقْوَم ْتفقَو ام ادب كب َباَصأ نأ َلاَكَو قَهَش هب لكُم ام ىأَر اًمَلُف كَ البت ْمْلَسَو

 ٌدَشَأ ْطَق اَيِكاَب َمُلَسَر ِهبَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا َلوُسَر اَئَْأَر اَم ٍدوُعْسَم ُنْبا َلاَكَو اًذه ْنِم يل ًطَيْغَأ

 ٍءاكبلا نم ْعَشْن ىّتَح َبَحَمْلاَو ِهِتَراَج ىَلَع َفقَو من ِةلِْقْلا يف ُدَعَضَو ةَرْمَح ىَلَع ِهِاَكُب ْنِ

 ُةَرْهَح اي ِتاَرْيَخْلا َلِعاَف اَي ٌةَرْمَح اي ِهِلوُسَر َدَسْأَو هللا ٌدَسَأَو هللا ٍلوُسَر مَع اَي ُةَرْمَح اي ُلوُقَي

 هللا ىَّلَص َناَكو .ُقيِهَّشلا ُعُشَنلاَو .وللا ٍلوُسَر ِهْجَو نع ابد اي ةَرْمَح اي ٍتاَبركلا َفِئاَ ا

 . يِوْمَلا ُهاَور ةَريِبُكت َنيِعْبَس ةَرْهَح ىَلَع َرْبَكو اعَبْأ ربك ٍةَراكَج ىَلَع ىَّلَص اذ ْلَسَو ِهْيَلَع
 4 هيج

 ربق يف شحج ُنْب هللا ُدْبَع هيأ ُنْباَو َوُه ّنفُدَو ٌةَلَس َنيِسْمَحَو اًعْست ّلتُق َمْوَي َرْدَح نس ُكاَكَ
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 ب جددا م
 َتاَم ُهّنَأ بح وجني فِيَك ردح لاقل بع تلك ل وفي ناك ِبّيّسُملا ِنْب ٍديِعَس ْنَعَو .ٍدِحاَو

 ّنِم َعِلُخ ىَّنَح ٍرْمخْلا يِف ُدَحُب : لري مل اًيدخَو نأ يلب ماش نا َلاَقَو ِرمَحلا يف اير

 .ةَرْمَح لِتاَق َعْدَيِل ْنُكَي ْمَل هللا نأ ُتْمِلَع ْدَقَل ُلوُقَي ُدَمُع َناَكَف ٍناَوِيدلا
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 هلع هللا ىَلَص ّيِْلا َنِم ْنَسَأ ناك ْدَقَف ٍلْضفْلا وُ أ ُهتيْتُكَو ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ُساّيَعْلا اَمَأَو
 حق َلْبَق َمَلسأ ماَرَحْلا ٍدَجْسَمْلا ُةَراَمع ِهْيلِإَو شْيَرُق يِف ام 0 ا نيلي عا

7 

 يالشإ | َدْعَب ُهُمرُكُي َمْلْسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو َةَكَم مْنَق َمْرَي 5 رهغأت ةنالنإ مخي ذاك ري دبي

 آل ْمَع اي ٌمالَّسلاَو ةالّصلا ِهيَلَع َلاَقَ يِناَذآ 1 ُوُِصَو يمَع ٌساّبَعْلا َلاَكَو ُهُمظَعُيَر
8 

 وقلب عيلاق لتفاعل أ املك ٌةَجاَح ْمُكِيِف يل نإ م 0
 ص

 يِتَءالُمِب ْمُهاّيِإ يِرْثَسَك ٍراّثلا ّنِم ْمُهْرْتْس اق يِتَب لهأ ِءالْؤمَو يبأ ُرْلِصَو يّمَع اذه ّبَر اَي َن
“ 

 . ُهُدْيَغَو َنَالْيَغ ُننا ُهاَوَر نيِبآ نيِمآ نأ ْتَلاَقَ ِتْبَبْلا ٌطِئاَوَحَو بابل ُةْفُكْسَأ ثكأت وِلُه

2 
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 ِهدَلَوَو ساّبَعْلِل د رِفَغا ّْمُهّللا َلاَق مث ُث ٌءاَسك اسك اََسَبلأَف ٍظْفَلِب ساّبَع نْبا ِنَع ُيِذَمْرلا ُهاَوَرَو
 م
8 

 هللا لوس د نأ اضنَأ يبرلل ىقرت ١ . هيلو يف فلا مهلا اذ ووائل باو َرِهاَظ ٌةَرْفْغَم

 ىتح اًميإلا ٍلُجَر َبْلُك ُلْخْدَيأل هديب يِسْفَن يِْلاَو ٍساّبَمْلل َلاَك م نو ِهْيْلَع ُهَّللا ىَّلَص

 لم لجل ع ع اَمْنإَف يئاذآ دقَف مَع ىذآ ْنَم سائلا اَهَّأ اب لا م ؛ هلوُسَرِلَو هلل محب

 َيِضَر َناَمْحُع ةقالخ يف َيْئْونو نيبِحُمَو هيلو هَل مل مو هَ هلا ىَلَ اد وك 5و . هيب
 7 2 ل مم ا ماو

0 

0 

 تجب

 ِهِماَمْعَأ َرْعْضَأ َّن َناَكَو عيِقَْلاب َنَِْو ُةَلَ كَ لس َنيِاَمَْو ات نب َوُهَو نال ِثلَث َّةَنَّس اَمُهْنَع ُهَللا

 .ُتِراَحْلا ُمُهْنَسَأَو ُةْرْمَحَو َرُهألإ ْمُهْنِم ْمِلْسُي ْمَلَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ُفَمْيَمَأَو ال تس نينجا بلملا دبع كاتب أَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص ُهَاَمَع امو

 ُدَقُف اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍرْبَبرلا م ةيفص امَأَك «ىّوزَأَو ُةْيِفَصَو هْرَبَو ؛ ميِكَح 3 َيِهَو ُءاَضِيَبْلاَ

 شل ةالضلا لع اهل بَ دول م اجو تق ٌقّدنُخملا ُثَدِهَشَو ٍقاَقْئاِ ْتَمَلْسأ
010 

 ثالث ؟ اَهَلَو َنيِرْشِع نس ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍباطَخْلا ِنْب َرْمُع م ةكالخ يف ةَئيِدَمْلاِب َْيْقُوُتَو مهَّسِب
 ماع »سا هَ

 ْنِم ُمالَسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع ُهَئاَذَج اَمَأَو .اًمِهِمالْسِإ يِف َفِلّتْحا ٍدَقَف ىَوْرأَو ُةَكِتاَع انَأَر 5

 ِدِرْمَع ُتْنِب ىَمْلُس ٍبِلطُمْلا ِدْبَع ع دبع ُمَأَ ٌةيِموُرْخَمْلا وِرْمَع تن ؛ب ُهَمِظاَف يه وللا ٍدْبَع ٍدْبَع مف : هيبأ

 ُةيِمْيَلَسلا سِلاَف ٌتْنب ؛. ُةكِتاَع فام ِدْبَع ُمأَ (ةيِميَلسلا هرم ثلب ُةَكِئاَع مِئا أَ ٌةيِراَجنلا
0 

 م 0

2 

 وم مر ٠ ةيئاككلا ٍرْيَرُس لب مهن بالك ُمأَ كيرلا ٍدْمَس تب ُةَمِطاَف َيَصُق مَ ءاَضِنَأ
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 ةيِشْحَو ْيَوُل أَو ءاَضِنأ هيمهَقْلا ٍبِراَحُم ُتْنب ب ىَمْلَس بفك ُمَُو :ٌةيِِهَْلا َكاََْش ُتلب ٌةيِشْخَحَو

 ٍتراحلا ثلب ةلدلمب ره أو هيلا وغَس ثلي ىملَس بيلا ُمَأَو دي ياككلا جيلذم كلب

 هناَدَج اأو ةْيرمْلا هُم ثني ُهْرَب رضللا أَ فْيِسِبقلا َناَرْذَع ُتْنب ُدْئِم ِكِلاَم ْمَأَو ُةّيمُهْزُجْلا
 مَ «ىزغلا دبع ثلب وب ةنبآ م :ي ؛ِرهُزلا بْهَر ِتنب ةكيآ هنأ نم . ماشا ٌةالَّصلا ِهْيَلَع

 ُهَنوُنْعَي اوُناَك يِنْلا ْوُمَو َةَمْبَك :# يبأب اهوُبأ فري ةيبلَلا صْق لا تن ؛ب ُةَكِتاَع ٍبْهَو اًهيِبَأ

 ُبَرعْلا نكن ْمَلَو ى ىَرْعْسلا ُدبَي ناك هنأ ةقبك يأ لس هل للا ىلع يبل ميز

 1 ةَدِلاَو ب مَ ,ةَميِلَح جو ىّرعلا دبع ُنْ ُتِراَحْلا ٍعاضْؤلا نم ّنِم ُهوُبَأ َكِلْذ َليِقَو اَهُدبْعَ

 نب ُةَبلَق هيله هوَ مأَو «تاّيِشَر ٌةَنالَُكلاَو فذ تنبه اَهْمَأَو ٍدَسَأ ثنب ةّبيبَح ّمأ يه
 ”٠ ريع رك رع 7 ما يف

 م

 هد 2

1 

0 

1 
2 

2. 

 ٌةالَصلا ِهْيَلَع ُهَل ٍبرَْلا ٍلِاَبُق نم ةليبق لك يف فقل عوني ثنب لج اَهّمأَو كيده ِثراَحل

 ْمَدآ ِدَلَو ْفَرْضأ مّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُل وسوف ُهريَخَو ماش نبا َلاَق ِبَسَن ُةَلْفُع ُمالْسلاَو

 .مْأَو هيبأ لبق نم نس ْمُهْلَضْأَو اًبسَح

 ٍدَسألا ِدْبَع ُنْب َةَمَلَس وُبأَو ا ٌةْالَّصلا ِهُْيْلَع ُهث ٌرْخِإ امو

 د د ير اهيل نبل بهل بأ نراج يو 20 يلع هللا ىل هم |: متتضنأ

 أ عين ُدََو و ةنيلخ كازا" كالا ءاَمْيّشلاِب ُكَرُْتَو ل كيو ؛ هللا ُدْنَعَو .ةيينشلا

 ُتْحَأ ان

5 

5 

 نأ لاق ينلا ةلجم يف اموُذَحأَ َنِاََع ىلع تاع َمْلَسَو ِهْئَلَع ُهللا ىَّلَص ُهَل ُالْبَح

 ٌكّيْخْأ انأ ُدّمَحُم اَي هَل ْتَلاَق َمْلَسَو : طل شل لش ىلا ل يد

 نإ ماسر هالَصلا | ِهْبَّلَع َلاَقَو ُهاَنْيَع ْتَعَمَدَو ِهْيَلَع اَهَسْلْجَأَو هةاَدِر اَهَل َطَسَبَو اهب بح 2

 له ثلاق كقلصو كيزت ىلإ يوحزت ذأ تيبخأ ذو يعم نكت يدنم يميزأت يي

 ءاَشَواَمَعلَو يرجو دب أ ةتالث َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص اًماَطْعأَو تَمَلْسأَف يموت ىلإ م ْمِجْرَأ

 ْتِلَمْكَأ ىّنَح ُهْبَعَض ُهْنَعْضْرَأ يِتَّلا َيِهَو َنِزاَرَه نِم ٍبيِؤُذ يِبَأ تن ُةَميِلَحَف ِةَع ةَعاضْرلا ْنِ هنأ اَنَأَو

 اذُكَو ِهْيَلَع ْتَسْلَجَم اَهَّل ٌهَءاَدِر َطَسَبَو اهبل ماَقَك ني َمَْيمالَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهنَ اجو ُهَعاَص

 اَهَجْدَرَو ُةَميِلَح مالسِإ يف َفِلتا امك اَهِألْسِإ يف َفِلُمْخاَو اًضِ نأ بهل يأ اج يو
 اًهَقَتْعغَأَو اهنرخت تناك ةجييرح جوت نأ دب ملَسَو لَ هللا ىَلص هيلع لذ هنو كن اكو

 َدْعَب ُتْناَم ىّنَح ٍةَلِصَو ٍةَوْسِكِب ةَئيِدَمْلا ْنِم اَهَِلِإ ُتَعْبَي يي مالئسلاو ةالصلا هيلع ناو به وأ

 ألا

 2 2 2 م سسا هوا م 7 : َنَمْيَأ 3 4 هْنْلَع 5

 ٌةالْوَم ٍدْيَز ِنْب َةَماَسأ ُمأ ٌةَبَلْعُت تب ٌةَكَرَب ُنَمْبَأ مأ ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيلَ ُهتئِضاَح ُتْناَكَو

 ه١١



 و هن

 َتَناَك ةنيل ٍدَمْلا ىَلَِو ٍةَمَبَحْلا ضْرَأ ىلإ ٍنيَئَرجِهْلا ٍتَرَجاَح َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُس

 يّمأ ْنَمْيَأ مَ ُل وب مالو ةالصلا لع هَ سَ لَ لا ىَلص اهئ هل لبد هيأ

 .اَهنَأ َعَم ُةئْضخَت ِةيِدْعَسلا ًةَميِلَح ُتئب ُاَمِيْشلا ِتْناَكَو يأ دب

 سماخلا لصفلا

 .1 لم هل ِهكاَوِسَو ِهِلْعَنَو ِهمِتاَخَو ِهِئاَقَمَن ىَلَع َناَك ْنْمَو ِهيِلاَوُمَو ِهِسَرَحَو ِهِمَدََح ىف

 ْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْيَدَي ّنْيب | قالا برش اك نمو ع أ

 بك نب ٌةَعيِبَرَو ُيِراَصْنَألا ِكِلاَم ُنْب ُسّنَأ ٌسنَأ ْمُهْنهَف َمْل َدَو هْيْلُع هللا ىَّنَص ُهُمَدَح اَمأ

 نب بلع هلي ٍرَش ُنْب عَلسَأَو ؛ يهل ٍدوُعْسَم نْ هللا دبع ءَنمنأ أ ُنْب ُنَمِيَأَو «ئملشألا
 ٌنْيَئَحُو ٠ ٌةَمْلَس ْمأ ىلْؤَم ٌرِجاَهُمَ «ُيِراَمِهْلا رْذ وُبأَو «ركَب يب ىَلْوَم ُلْعَسَر ؛يَهْجْلا ريا

 ءثِراَحْلا ُنْب لله ٍءاَرْمَصْلا وُيَأَو «ِْمّلْسألا 5 اب ُنْب ٌمَِملَو ءِساّبَمْلا ىَلْوَم هللا ِدْبُع ُدِلاَو

 دير ِنْبَةَماَسأ ٌةَدِلاَو ّيِهَو ٌةيِشَبَحْلا نمي ْمأ هكر ِءاَسْنلا َنِبَد ٌّداَيِإ ةمسأو حئشسلا وب

 ٌةَألْوَم ٍضاّيَع ُمأَ ءٍدْعَس ُتْلب ُةنوُمْيَمَ ؛عفاَد يبأ جنز فاز مأ ىتلَسَ (ِصْنَح ُةّدَج 0

 .مْلْسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص لا ٍتلب هي

 ُنْب ُدييْرلاَ (ٍبِلاَط يِبأ أ ُنْب ُيِلَع َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهْيَدَي َنَِب ٌقاتغألا ُبِرْضَي ٌناَكَر

 ةَيفْس ْنْب كاسّضلاَو ؛تباق ُنْب ُِماَعَر َةَمَلْسَم ُّنْب ُدْمْحُمَو ءوِرْمَع ُنْب ُداَدْقِمْلاَو ِماَوَعْلا

 َناَكَو ٍةَطْرُشلا ٍبِحاَص ِةَلِزْنَمِب ب ُمالَسلاَو ٌةالّصل هِيَ هيدي نَْ ةداَبُع نب ِدْعَس ُنْب ُسِئَق َناَكَر

 كاز ىلع دوغشم ناو هينا ىلع يبوللاةقلا يب نإ بقت ِتاَقْفُت ىَلَع لال

 ب ةعَس مه مالنا و ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهُساَوْخ * اَمأَو وِلقِب ىَلَع ُملسأ ُهمْساَو عفا وُبَأَو هلع

 ّنْب ٌةَريِغُمْلاَ «لالبَو ؛ِماوَعلا نب ُرْيبْرْلاَو :ُيِراَصُنَألا ُةَمْلْسَم 'م نب ُلُمَحُمَو «سؤألا ُدْيَس ٍذاَعُم

 .ٍرْدَب ْمْوَي ٍسيِرَعْلا يِف ُقيّدّصلا ركب وُبَأ ُهسْرَحَو ءرشب مب ُداَبَعَو ؛ةَبْعُش

 هللا ٍلوُسَر بح َةَئِراَح ُنْب ُدْيَز ُوُبَأَو ٌةَماَسأ : ْمُهْنَف َمْلَسَو هع هللا ىَلَص ِهيلاَوم اًمَأَو

 ُحَبَرَد «يِشَبَحلا ٌحِلاَص ُهْمْساَو ُناَرفْشَو ءسزأ َةَقبَك وُبَأَو «ُناَبْوَكَو مل و هيل اللا ىلع

 ٌدْيَع دْبَع ٌمَعْذِمَو ِراَسَي وُبَأ ُدْيَرَو «يعاّرلا ٌرْأَسَيَو ءْدَرَقْلا اَذإ اًناَيْحَأ ِدْيْلَع ُنْذَأَي ٌناَكَو ُيِبوُنَلا دوس

 دقاَو وب ٌدِقاَوَو ءنِطْبِقْلا ٌروُبْأَمَو « ةئيِفَسَو « ُيِباَذِجْلا ٍدْيَز نب ٌةَعاَفرَو ؛عِفاَر وُبَأَو 3

 ُنْب ُعِنَمُت ةَرْكَب وُبَأَو َقَئاَحْبَر وُبَأ ِدْيَر ُنْب ُنوُعْمَشَو «ُِسِراَمْلا ناَمْلَسَو يِداَحْلا ٌةَشَجْنَأَو
 و
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 ٌةَئاَسْيَرَو ٌةَيِراَمَر ؛عِفاَر يِبأ جنز عِفاَو م ىَمْلْسُو ٌةيِشْيَحْلا نمي أ : ِءاَسْنلا ْنِمَو ِثرراَحْلا

 ثالث ؛ َمُلَسَو هيلع ُهَللا ىّلَص هيِلاَوَم ّيِزوَجْلا ُنْبا َلاَق َكِلْذ ُدْيَغَو ةَيِراَم ُتْحَأ ُرَضِتْفَو ري

 َنيِعَمْجَأ ْمُهَْع َُللا َيِضَر ٌةَرْشَع ىّدخإ هُؤاَم و

 سداسلا لصفلا

 وا 000 1 سم ع 1 2 0 2 9 نارا ل إل ٠

 مهريغَو ِكولملا 0 و ول ار يف

 ُناَمْفْعَو ؛ باطلا ّنْب ُرَمْعَو «ُقيدّصلا ٍركَب وُب ْمُهْف ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهُباَبُك ام

 صامل نب ُديِعَسَو «ِماَوَعلا ُنْب ُرْبْرلاَ 0 «ِبِلاَط يبأ ْنْب ُىِلَعَر َناَفَع ّنْبا

 م

 ُنْب ْنَْأَ «مقزألا ُنْب هللا دبَعَو ةَرْيَهُف ُّنْب ٌرِماَعَو ءٍصاْقَر يبأ ُنْب ُدْعَسَو ٌدِلاَخَو ُناَبَأ ُهاَئِناَو

 َنوُعَبُر

 يلفت لو ؛بزع مز دْغَص نايل و أَو عيبا ُنْ ؛ ٌةَلظْيمَحَو ءسنبُق ُنْب ُتباَنَو «ٍبْعَك

 ٍديِلَوْلا نب ُدِلاَْو ؛ٌيِمَرْضَحْلا ُنْب ُءالَعْلاَو ةئَسَح ُنْب ٌليِبْحَرْشَو تبان ُنْب ُذْيَزَو (ٌديِزيَ

 ةَمطاَق يبأ ّنْب ُبيِقْبَعُمَو ةَحاَوَر نب هللا ُدْبَعَو ََبْعُش نبه ُةَريغُمْلاَو ءِصاَعْلا ُن ١ ورْمَعَو

 ممم يع

 بأ نب دنس نول 3 كبت «يِرِماَعْلا ىّرْعْلا ٍدْبَع ُنْب ٌبِطْيَوُْحَو ِءْناَمَيْلا ُنْب ُةَعْيَدَحَو ؛«يِسوُدلا

 ىَّلَص هب ْمُهَصْحْأَو َكِ لب ْمُهَمْرلَ تبا نب ديرو ةيراعم ناو نيِعمجَأ مهل هللا َيِضَر جرس

 علو يلع ل

 اًئاَتك َنّوَرْمَي ال ُْهْلِإ ليقف مولا ىلإ بنك يدا نم َملَسَ يَلَع هللا ىّلَص ّمَجَر اَمَل

 ُلوُسَرَو ُرْطَس ٌدُمَحُم : ِرْطْسَأ نال 1 هذ ضفلز ضب لم امقخ كشاف توم توب نأ

 ٍدّمَحُم ْنِم ميِحّرلا نموا هللا مشب# َلقْرِم ىَلِإ َبَتَكَو تاثكلا هب مو رطس هلل رح

 َياَعِدب ٌكوُعَْأ ين ُدْعَب اّنَأ ىَدُهْلا بلا ٍنَم ىَلَع ٌمالَس مدُرلا ميِظع قر ىلإ هللا ٍلوُسَر

 لأ ايو َنييسيِرَألا من َكِيلَع نإ َتِيَلَوَت ْنِإَف ِنْيَنرَم ُكَرْخَأ ُهّللا ديؤُي ملشت مِلسأ مالْإلا

 ْذْخْنَي الو اَكِيَش ِهِب َكِرْشُن الو هللا ألإ َدُبْعْن آل ْنَأ م و قبره ملك ىلإ اوُناَعَت باَتِكْلا

 .(َنوُمِلْسُم نب اوُدَهْشا اوُلوُقف اْوْلوَ ْنِإَف هللا ٍنوُد ْنِم اًباَبْرَأ اًضَْب اُضْعَب

 اًملَف ٌيِبلَكلا ةَيْخِد ّْمَم ٌلْقَرِم ىَلِإ ٍباَتكلا َمْل دو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلَسْرَأَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر

 نت 4 لت ب غشت انزلت باتكلا ين لق انيدش ابضغ ربت ين نبا ب هىرأ

 َباَتِك يِزأ ُن أ ُديِرُت يأّرلا ُيِعْضَل َكْنِإ ِهَللاَو ُهْمَع ُهَل َلاَقُ اَقَف موُرلا ٌبِحاَص َكاْمَسَو هِسْفكِب

- 

 ُبِحاَص اَنَأ َقَدَص دْكَو هس أدي نأ نحل هن هلل ل وُسَر ناك ْنِيَل دَيْكَألا ٌسوُم ا أ
 يامر م

١٠١ 



 12 َنيِيسيِرَألا ْمْنِ َكْيَلَع نق ُهَلْوَقَو ءدم داقإَ ٌةيخِد اب رم رمأ ردا سيسي

 ٍدْمَحُم ْنِم ٍميِحّْولا ن نموا هللا مشب» ىّرْشك ىلإ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َبَتَك ْدَقَو

 ْنَأ َدِهَشَو ِهِلوُسَرَو للاب َنَمآَو ىَدُهلا َعَْلا ِنَم ىَلَع ْمالَس سرا ٍميِظَع ىَرْسِك ىلإ هللا ٍلوُسَ

 يَ َلَجَو ْرَع هللا تاع ٌكوُعدأ ُهَلوُسََو ُهدْبع اًدُمَحُ ّنَأَر هل ٌكيِرْس أل ُهَدْحَر هللا لإ لإ آل

 نإف ْمَلْسَت ْمِلْسَأ نوفاك ىلع لقا قيم اًيح نا نم َدِْأِل ولك ساكلا ىلإ هللا َوْسَ

 اًمَلَك ٌيِمْهّسلا َةَفاَذَُح ِنْب وللا ٍدَْع َّعَم ىَرْسِك ىَلِإ َباَتِكْلا َتَعَب َبَو 'ِسوُجمَمْلا ْمْنِإ َكِئَلَعَك َتيلَون

 باَتِك يِفَو ٠ ُهكْلُم قزم لاق سَ يَ للا ىَلص هللا لوْ كِل ب هوم اع ءىرأ

 ىَلِإ َمْلَسَو ِهْئَلَع هللا ىَلَص وللا ُلوُس َر َبَنُك َلاَق ٌقاَحْسِإ ِنْب ِرْيَمُع ْنَع ٍدْيَبُع يبأل ٍلاَوْم لا
 عكر مَ هاَوَط تاكا ملف صن امو ُْرَم باتكلا رق املك ىَرشكي اً َرصَْكَو ىَرْسك

 ان مهل نوكيسم ءالؤف اأو ةوثزتيل رالؤف ان ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىلَص وللا ُلوُسَي َلاَقَ

 . ُهكْلُم تبت َلاَق َلْقَرِ ُباَرَج ُهَءاَج امَلَو ُهْكْلُم َقّرُم لاق ىَرْسِك ُباَرَج ُهَءاَج اّمَل ُهّنَأ ّيِوُرَو

 ٍلوُسَو ٍدْحُم نم ميجْرلا نخل هللا مشيا ِئاَلا ىلإ مْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص َبَنَكَر

 َكِبَمْلا ٌوُه الإ ة هلِإ آل يِدَلا هللا َكِيَلِإ ُدَمْح ُدمَحَأ يثإ دعب انأ ٍةشَبحْلا كلم يِئاَبتلا ىلِإ هلل

 يْرَم ىَِإ اَهاَقلَأ ُهيَمِلَكَو وللا ٌحْوُر َمّيْرَم ّنْب ىَسيِع نأ ُدَهْشَأَو َنِمِئَهُمْلا َنيْؤُمْلا مالَسلا َسوُدُّلا

 وهني[ قل اك جلو وجو نب هتاف ينوي انف ةممعلا هيلا ل

 ينتاجم يللا نزلا ينو ل هيغاط ىلع ٍةلاَوُملاَو َكيِرَش آل ُهَدْحَو هللا ىلإ | ٌكوُعْدَأ

 يِتَحِبِصن اوُلَبْهاَف ُتْحَصَنَو ُتْمََب دَكَو ىَلاَعَت للا ىَِإ ةقرلجت ةوغأ يت هللا لمس ل
 ؛ىَدُهلا َعَبْنا ِنَم ىَلَع لل َنيِمِلْسُمْلا َنِم ْرَمَت ُهْعَمَو اًرْثَْج يُمَع َنْبا ْمُكيَلِإ ٌتْفْعَب
 يِذْلا ئنألا ئبكلا ُهَنِإ هللاب ُدّهْشَأ ُيِشاَجْللا َلاَقَك ّيِرْنُضلا َةيَمأ ةيمأ نب ور عم تاتكلا كعب

 بنك ْمُث ٍلَمَجْلا ٍبِكاَرِب ىَسيِع ةَراَسِبَ ٍراَمِجْلا ٍبِكاَرِب ىَسوُم َةَراَشِب َّنِإَو ٍباَتِكْلا أ راف
 ىَلِإ | ميحّرلا ٍنَمحرلا هللا مشب َ َسَو هيلع هللا ىَلَص يللا ىلإ ٍباَتْلا َباَوَج ْيِشاَجتلا

 هللا َلوُسَر اَ َكِيَع مال ةَمَحْأ اجلا نم ْمْلَسَ ِهبْلَع ُهللا ىَّلَص ِهَّللا ٍلوُسَر ٍدّمَحُم

 َكِئاَتِك يِمَلَب ْدَقَك ُدْعَب اً مالسإل يِناَدَه يِذْلا َوُه لإ هلال يِذّْلا هللا ُتاَكَرَبَو وللا انش

 ىلع هدول ىسيع ضل راتشلا بو ىتب ذأ نب زكا لا لوس در اي

 ٌدَّصُم اًفِداَص هللا ُلوُسَر كّنأ ُدَهْشأَف اَنبلِإ هب ٌتْنَعَب ب و قو كد اه لإ قرف 5
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 يني كِل | كعب دقو َنيِملاَعلا ب ر ِهّلِل ِهْيَدَي ىَلَع ٌتْمَلْسَأَو د َكْمَع َنْبا ُتْعَياَبَو َكّتَيِاَب دَْو ْذَقَو
 َكْيَلَع ُمالَسلاَو ٌنَح ُهلوُقَت ام َّنَأ ُدَهْشَأ يْنِإَف هللا َلوُسَر اي ُتْلَعَف يِسْفَتب َكُئِبَنَأ َتْفَش ْنَِو 2 يا

 . ؛ةئاَكَرْبَو هللا ُةَمْحَرو

 ٍبِاَط يبأ نب رف عَ وني نم ُهَلَسرَأ ْنَم َِْأ يف اًسْفن نيس يف هكا لس د

 َنيِعْبَس اوُناَكَو مْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص وللا ٌلوُسَر ُهُباَحْصَأَو ُوَفْعَج ىَفاَوَو ُهْعَم ْنَمَو ُهنبا َقَرْكَف
 ْمهْبَلَع أَرْنك مأّشلا له نم ياو دبا نم نوُلسَو ٍناثثا مهني ٍفوضلا باث مهل الجر

 اوُنَمآَو َنآْرَملا اوُعِمَس َنبج اْوُكَبُق اهِرْجآ ىلإ سب ٌةَروُس اَنآرُق َمَّلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر

 ُندجقلَو» هللا َلرْنأ مهو ٌملْسلاَو ةالَصا ِهْيَلَع ىس ىَلَع لِي ناك ام اذهل يشأ ام ” اوُلاَو

 اوُناَك ْمُهنأِل ةبألا ٍرِخآ ىَلِإ [8؟ :ةدئاملا] 4ىَراَصَن انِإ اوُناَق َنيِذَلا اوُنمآ نيل ةْدوَم مهر

 ىلإ ُمالّسلاَر ةالّصلا ِهْيَلَع َبْمَكَو «عْمَقلاَو ةاّونلا نب ام ُةَتالِع ُقُرْْلَو عِماّرُصلا ٍباَحْصَأ نم

 ىَإ ِهِلوُسَرَو هللا ٍدَْع ٍدْمَحُم ْنِم ميحْرلا نمحَرلا هللا مشبلا ةيرَدنكْسِإلاَو رضم ِكِلَم سِقْوُمُمْلا

 ْمِلْسَأ ملْسإلا ةَياَعِدِب َكوُعْدَأ يّنإَف ُدعَب اّمأ ىَدُهْلا َعَبْنا ٍنَم ىلع ٌمالَس ِطنَقْلا فَ ٍسِْوممل

 ٍةَمِلَك ىلإ اَوَلاَعَت باتكلا َلُهَأ اَيَو ٍطْبقلا ْمْنِإ َكِيَلَعَك َتِيَلَوَ نك ع ِنيئْرَم كَرْجَأ ُهّللا َكَتْوُي ْمَلْسَن

 نود ْنِم اَاَبَْأ اًضْمَب اُضْعَب ٌلْخَتي الَ انْيَش هب ٌكِرْشُن َالَو هللا لإ | دبع ال نأ مكي اَنْئْيَب ِءاَوَس

 بَنِي ٌدَحَأَف َةَعَمْلَب يبأ نب : ٍبِطاَح ْعَم ِهب َتَعَبَو (َنوُمِلْسُم ان اوُدَهشا اوُلوُقَ الو ُنِإَف هللا

 بطي ل اا اد مك لرجل هدو جاع نب يح يف ُةلََج مُلسَو يع هللا ىْلص يلا

 هللا دبع نب دْمحُمِل ميِحّرلا ٍنْمَحّرلا هللا مشب َمْلَسَو يلع هللا ىّلَص يللا ىلإ | َبَنَكَف ِةيَرَعْلاِب

 قو هيل وذل امو ةئركَذ ام ُتْمهْنَر َكَباَمك تأت دق دعب اَأ طبقا ٍميِظَع ٍسِقْوَفُم نم

 | ُتْنَعَب رد َكلوُسَو تفرك ذََو مأشلاب جْوْحَي نأ نأ ُتْنُك ْدَقَو يِقَب اًيبت نأ ُتْمِلَع

 دِزَي ْمَلَو (مقلشلاو هيكل غب لإ ُتْيَدْهَأَو ٍةَوْسكَبَو مِظَع بِلا نم نام اَمُهَلٍنيئيِراجب

 . مسي ْمَلَو كِل ىلع
 َتَعَبَو مالسإلا ىلإ هيف ُهوُعْدَي اَباَتِك يِواَس ِنْب ِرِذْمْلا ىلإ ُمالّسلاَو ُةالّصلا ِْبَلَع َبَتَكَو

 َلوُسَر اَي ُدْعَب امأ» مُلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا ٍلوُس د ىلإ ُدِئمْلا بكف ّيِمَرْضَحلا َنب ةالَعْلا وب
 َ ِنيَرْحَبْلا لهأ ىَلَع َكِباَتِك ُثأَر يْنِإَف هللا

 ها

 ع[ -
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 مُهْلِم و هيف ٌلْخخَدَو ُهَبْجْعَأَو مالْسِإلا ٌبَحَأ ْنَم 0 مُهْليَف :

 ا ديل تك هز قيل يف نإ ةيخأت نو و ٌدوُهَي يِضَأبَو ُةَهِرَك ْنَم

 ْمالَس يِراَس ِنْب ِرِذَنمْلا ىلإ هللا ٍلوُسَر ٍدْمَحُم ْنِم ميِحْرلا ٍنْ ٍنْمْحَرلا هللا مشيا َمُلَسَو ِهْيلَع هللا
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 ُلوُسَر اًدّمَحُم ْنَأَو هللا الإ هَل ال ْنَأ ُدَهْشَأَو َوُه الإ هَلإ آل يِذّلا هللا َكِبَلِإ ُدَمْحَأ يّنِإَف َكِْيَلَع
 يِلْسُو لي ْنَم ُهلِإَو هفتل حصني اَمْنِإَف خَصَْي نم 4 ُهَنإف لجو ْرَع هللا َكْرْكْدَ يك دعب ام "1
 يّنِإَو اًرْيَخ َكْيَلَع اًوتثأ دق ْذَق يِلْسُر َْنِإَو يِل َمَصَن ْدَقَف ْمُهَل ٌحَصَن ْنَمَو يِنَعاَطَأ ْدَقَك ْمُهَرمَأ ْعبتيَو
 أ ْمُهثِي لبفاَف ٍبوُنْذلا لأ ْنَع ُتَْفَعَو َِْلَع اوُملسَأ ام َنيِمِلْسْمِْل كو ذاك َكِمْوَق يف َكمعْنُش َنَ

 ا دعت هير أ تيدي ىَلَع َماَقَأ ْنَمَو ٌكِلَمَع ْنَع َكَلِزعَت نك ْحِلْصُت اَمُهَم َكْنَِ

 مسا ٍصاَعْلا ِنْب وِرْمَع َعَم َُتَعَبَو ِنْمَيْلاب َناَمُع ْيِكَلَم ىَلإ ٌمالَسلاَو ةالّلا لع بْنَ

 ىَلَع ٌمالَس ىَدنَلُجْلا يئا ِدْبَعَو ٍرْمْيَج ىلإ ِهِلوُسَرَو هللا ِدْبَع ٍدْمَحُم ْنِم م ٍمِيِحْرلا نم نازل هلل
 سائلا ىلإ هللا ُلوُسَر ين امَلْسَ اًمِلْسَأ مالسإلا ةَياَعِدِب انرْعدَ ينك ُدْعَب ان ىَنْهْلا َعَبن

 َنِإَو اَمُكُنَْلَو مالا اًمُتْرََقَأ نإ اَمُكْنِإَو َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ُلْوَقْلا ٌقِحَي و اح ا ا

 ىَلَع يتوب ُرَهْظَتَ اًمُكَيَحاَسِب لَن يلي حو امنع ليو اَمُكَلُم نإ مالشإلاب ارث ذ ْنَأ اًمُقِيَبَأ

 َنْيِبَو 3 ينيب اَلََو ّرْمَع َلاَق مالشإلا ىلإ | اًباَجَأَف ٌباَتكلا َمقْحَو بعُك نب ُيَبَأ َبَنَكَو (اَمُكْكْلُم
 . يِنَمْلاَح ْنَم م ىَلَع انْوَع يب اًناَكَو ْمُهَنْبِب اميف - أ َنْيِ 0 ول دصل

 اميِلَس ّمَم هب َلَسَْأَو ٌيِلَع ِنْب َةَذْوَع ِةَماَمَيْلا ٍبِحاَص ىَلِ لعو كلع لل ىلع بكت
 لش كلغ رب ةكزق ىلإ لل لرش طم لي ميجا نمل وللا مشي يِراَعلا ومع نبا

 لقجأت كدت عينأت رفاعلاو تحل ىَهتنم ىلإ ُرَهْظيَس ينيد نأ أ ْمَلْغاَو ىَدُهْلا َعَبْتا ِنَم ىَلَع

 م وقم َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ٍباَتكب طيِلَس هلع ميك املك «كَِي تخت ام كَ

 قو هيلع ذل ىلح يلف ىلإ بك و كرف: رن باتجاه رو ةئع و ُهَلَوَل

 زاَجَأَ َكْعِبنَأ رْمألا ٌضْعَب يل ُْلَعجاَف يِناَكَم ُباَهَت ُبَرَعْلاَو ُهَلَمْجأَو هبَلِإ وعدت ام َنَسْحَأ
 بخ َمْلَسَو لع هللا ىَلَص ىلا ىَلَع َكِلْذي مق رم < حسن نم اًباَوْن هاَسْكَو رئاسي اطيِلَس

 َداَبَو َداَب ٌتْلَعُف ام ضذألا َنِم ٌةَعطَي يأ ٌدباَيَس يِبلأَس ْوَل َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َلاَقق هبات َََقَر

 لاق مالا هلع يربح ءاج حفلا نم هْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بلا ٌفَرَصْلا اّمَلَك هِي يِف ام
 ُلُْي اتي ٌباَذَك اهب ُرَهْظَبَس ََماَمَيْلا نإ اَمأ َمْلَسَو هيَلَع هللا ىْلَص يلا َلاَقُك تاَم دوم نإ

 . َكِلْذَك َناَكَف يِدْنَب

 هج

 دمع

 اًهِيَطوُعِب َقْشَمِدِب َناَكَو ُيِناَسْعلا رش يبأ نْب ِثِراَحْلا ىلإ َمْلَسَو ِهِنَلَع ُهَللا ىَّلَص َبَتَك
 ٍنَم ىلع ْمالَس رمش يبأ ِنْب ِثراَحْلا ىَلِ هللا ٍلوُسَر ٍدمَحُم ْنِم ميِحّرلا ن يطخؤلا هللا مشبا

 كَل ىَنْبَي ُهَل كيِرَش أل ُهَّدْحَو ِهللاب َنِمْؤُن ذأ ىَلِإ َكوُمدَأ يِنإَو ُقّدَصَو للاب َّنَمآَو ىَدُملا َعَب عسا
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 هلم دب اب مْلَسَو يلع هللا ىَلص لانك ملشم غلق بو يب عاش عم تأ كم

 َنيُيِراَدلا َنِِرَمث ةْئِس يف يِراَذلا سْأ ُنْب ٌميِمَت م َو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا ىَلَع َمِدَنَو
 قاب مهاطغأت مأدشلا ضْأ نب اًضزأ ْمُيِطُي نأ هْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهوُلَأَسَو اوُمَّلْسَأَك

 ٌدمَحُم َبَهَو اَم هيف َركُذ ُباَتك اذه ميجْولا نا نهرا هللا مشيا لَن اي هيف مهل َبْنكَو

 ةيزطو ةرلجم يب فل تكو سرألا هل لف إن هاذا مَلَسَو ِهْيلَع هللا ىَلَص
 2ع

 نب ٌةَميَرسَو ِبِلْطُمْلا ٍدْيَع ُّنْب ساّبَع َدِهش دَبألا ِدَبَأ ىلإ م ْنَمَد مت َتْيْبَو ٌموطْوَمْلاَو

 لا ين ىلإ قا كو ل يق تت ع لف ذل
 نأ ُهوُلَأَسَك ِهْيَلَع اوُمِدَق كي ةئيِدَمْلا ىَلِإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَلا ىّلَص ّمَجَر املك َكوُبَت ْنِم هِفاَرِصْا َدْنِع ُناَك

 لوو ةنع ىلعأ ا ل ميلا نشغل ولا مشب شاه بك أن هلة

 مصار ُتِيَبو ٌموُطْرَمْلاَو َنوُرْبَحَو ِنْيَع َتْيَب مُهْْيطْلأ ١ ْدَق ينِإ هباَحْص مَأَو يِراَدلا مِمَتِل هللا

 ها ذب مينت نب ياطتالو عه كل ثنو ثأللو كب يل موف ا عيمجو ْمِهتْْرب

 ناَمَع نب : ُناَمْنُعَو باطخَلا ُنْب ُرْمْعَر ةَقاَحُق يب أ نركب بأ ادهش هلل هلآ ويف شالا نك

 هْيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ضب املك تنك َكاَيْنُس يبأ نب ةيِراعُمَو ٍبِلاَط يب أ ّنْب ُىِلَعَر

 .اًباتك َكِلْذِب ْمُهَل بتك مأشلا ىلإ وكل َددَجَو ركب وُب ( تيخشش او هَلَسَو

 ا

7 

 ا تو أ ان أ يعاض و ين عون علف كت للا ىلع بق

 ت تشو للا نم نأ دذغ مسجلا ن نحول للا مشي» ةيزجلا ةطغأَو مُلسَو هَ هللا ىَلَص هلل

 أ ٍرخَبلاَ رجا يف مرسي ْمهِيفِقاَسَأ هلْ نأ لْهَأَو ةَبْؤَر نب اًنَحوُيِل هللا ٍلوُسَر يلا

 ا ا نمك ٍرخَبلا لمأَو ميلا لهو مأْلا لأ ِْ همم ناك نمو يللا مَ

 ُهَنوُدِرَي ًءاَم اوُعْتْمُي همي نأ 1 ب أ ل كل 4 ف

 .هرْخَب وأ ْرَب ْنِم ُهَوُديِرُي اًقِرَط ُهلَو

 «ةيزجلا ُهَوُطْعْأَو اًضيَأ أ كوبي هوَ امل َحْْدأَو زج فأل لَو هيلع هللا ىَلَص بنك

 مهل حيْلأَو ءابرَج لل وللا ٍلوُسَو ثلا ٍدْئَحُم نم باك اًده ميجؤولا نا ٍنمْحْولا هللا مشب

 ٌليِفَك ُهَللاَو ُةبْيط ةَيِفاَو ببر ْلُك يِف ٍراكيو ًائام ْمِهِيَلَع ّنِإَو ِدْمَحُم ِناَمَأَ هللا ٍناَمَأِب َنوُنبآ

 ْنَعَو ««ةقاحَملا يف َنيِِلْسُمْلا ْنِم مهل احل نمر َنيِمِلْسُملا ىلإ ٍناَسِإلاَ مئلاب ْمِهِئْلَ

 هللا مشيا ِهّذَيِل بنك َمُلَسَو و هبل هللا ىّلَص وللا ٌلوُسَر نأ ةريَمُض نْب هللا دبع نب نيس
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 ىّلَص هللا ٌلوُسَو نإ ِهِتْبَب ٍلهَأَو و ٌةَرََْص يبل ؛ هللا ٍلوُسَر ٍدْمَحُم ْنِم ٌباَتِك اًذه ٍميِحّرلا نمَحّرلا
 هللا ىّلَص هللا ِلوُسَر َدْنِع اوُماَقَأ اوُيَحَأ ْن | ِبَرَعْلا َنِم ِتبَب ُلخَأ م ُمْلِإو غقفتخأ َْلَسَو لع للا

 َنيِمِلْسُمْلا نم ْمُهِيقل نَمَو نحب الإ ْمُهَل ضي الق مهر ىَِإ اوُعَجد وُ وُبَحَأ ْنِإَو َمّلَسَو ِهيْلَع
 ِناَيَب يِف هذه ُرْيَغ ُبْيك َمْلَسَو هْنَلع هللا ىَلَص ُهَلَو 'بغُك نب ْيَبَأ َبَتَكَو اًريَح ْمِه ٍصْوَتْسْيل

 . ماكخألا و ٍةاَكْزلا

 ُهَّللا ىّنَص ُهَرْمَأ مارب ِدَلَو نم َكاَماَس ُنْب كذاب همك مالَسلاَو ُةالّصلا ِْيَلع ُهؤاَرَمأ ان امو

 َنْب دايز ىّلَوَو ٍديِعَس َنْب ُدِلاَخ اَعْئَص ىَلَع َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َرئَأَو ٍنِْلا ىَلَع َمْلَسَو هِيَ
 أَو نمل ذجملا لج نب اَمْمو ندعو دب يرعشَأْلا ىسوُ اأو َتْومَرْضَح ٌيِراَصنألا ديب

 ٌجَحْلاَو مِسْؤَمْلا َةَم ةَماَقِإَو ةْكَم ٍديِسأ َنْب َباَنعَو ءاَمِئن َديِرَيُهَئِاَو َناَرِجْن ٍبْرَح َنْب َناَيْفْس

 اًهَلاَمْع أَو َناَمُع ٍصاَعْلا َنْب دَرْمَعَو َِمَْلاب ءاَضَقْلا ُبِلاَط يب أ َنب ّيِلَعَو ٍناَمَ ََُس َنيِمِلْسْملاِ

 ْدَقَو ةَاَرَب ٌةَروُس سائلا ىَلَع رق اًيِلَع هرثَأ يف َتَعَبَو عسي لس 3 أ َةَماَقِإ َقيُدَّصلا ركب اَبأَو

 .ةَريَِك ٌةَعاَمِج ِتاَقَدّصلا ٌمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ىَلَو

 يف رت هس عب مالْسلاَو ةالّصلا لَ هنأ يور دق َمْلَسَو هلع هللا ىَلَص ُهَلْسُ ان
 َلْوَأ َناَكَو ْمِهِيَلِإ عب يل لا نال ملكت مهني لو لغ خيضأ# ينم سادجات و

 َتَعَبَو ةّشْبَحْلا ِكِلَم ٌيِشاَجْنلا ىَلِ ٌيِرْمّصلا يم ُنْب وُرْدَع مّلَسَو هيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَنعَب ٍلوُس

 ىلإ َةَعَتْلَب يب أ َّنْب َبِطاَحَو ىَرْسِك ىَلِإ يِمْهّسلا هللا َدْبَعَو ٍرَصِيَق ىَلِإ | لكلا ةئيلَخ نب ةينم

 ومع نب طيس َيِناَّسْغْلا رْمِش يبأ ِنْب ِثِراَحْا ءاَلَبْلا كيم ىَلِإ | ٍبُهَو َنْب ٌعاَجْشَو ٍسِقْوَمُمْلا
 يتلا ٍدبَعَو ٍرَفيَج :+ ىلإ صاَعْلا َّنْب َرْمَعَو ٌيِفََحْلا ٍلاَكأ ٍنْب هَماَمُث ىلإ هَدْؤَه ىَلِإ ٌيِرِماَعْلا
 يأ نب َرِجاَهُملاَ ٍنْيَرْخَبْلا ِكِلَم يِواَس ِنْب ٍرِذئُمْلا ىلإ | مرضا نب التلاوه يدلل

 وب ااَعُمَ ٌيِرْمْشَأْلا ىَسوُم اَبأَو ميلا ٌيِرْيْمِحْلا ٍلالُك ٍدْبَع نْب ُتِراَحْلا ىَلِإ ّيِموُرْسَمْلا َهّْبَم
 ل ا يخف خول ل ذب ىلا ب ف نعت بق ب ارجل لج منا ىلإ لب
 َتَعَبَو باذَكْلا َةَمَلْيَسُم ىَلإ ٌيِرْنْصلا ٌةيَمأ َنْب ورْمَعَو دِرْمَع ْيِذَو عالكلا يذ ىلإ | ٌيِلَجَبْلا هللا

 ىَلِ هوُهْدَي َناَعَم يف َرَصِيَقل ًالياَع َناَكَر ْيِباَدجْلا وِرْمَع ِنْب هدر ىَلِإ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص

 دوق عمة لإ ثعو هبألشإي َمُلسَو لَ هللا ىّلَص يللا ىلإ بكَ ملأت مالشإا

 َتَعَبَو ٌروُقْمَي هَل ُلاَقُ ٌراَمِجَو ُبرّظلا اَهَل َُلاَقُي ٌسَرْكَو ُهْضِف اَهَل َلاَقْي ءاَبْهَش ٌةَلْخَب ّيِهَو ٍدْعَس ِنْبا
 ٍلخَأِل َكَمَبَو ُةْيِقؤَأ ًَرْشَع يتب ٍووُعْسَمِل َبَهَوَو ُهتْيِدَه َلبَقُف اَبَهْذُم اًيِسْدْئُس ماَبَكَو اًباَوْنَأ ِْيَلِإ
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 َراَِغَو ْمَلْسُأ ىلإ ٌةَدِيْرُبَو ْميِمَت ىلإ ٌيِراَرَنْلا نْضِح مح ّنب ٌةيَيُع عشت ُةَلَس مْرَحْملا لاله َتاَفَدَُصلا

 ةَراَرْك ىلإ صاَعْلا ّنْب وَرْمْعَو َةَئيَهُج ىَلِإ ْثيكَم . م نب َعِفاَرَو َةئيَرْمَو َمْيَلُس ىلإ ٍرْشِب ّنْب َداّبعَو

 نْب هللا َدْبَعَو بغَك يِنَب ىَلِإ يِبْعَكلا نايف َقْب َرْسْبَ بالك ينَب ىلإ َناَيْفُس َنْب َكاَحْضلاَو
 1 2 1 ّ 0 ا 71 وو ُ 8. ٍُ 7” 2 : ُ 1 رق

 ِهِمْوَق ىلإ مُيْلُه ٍدْعَس ْنِم الجر َثَعَبَو َناَيِبُذ ىلإ ِةييَتللا

 عباسلا لصفلا

 ماو عم سيم و نو م كد ٠
 َمْلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص ىلَص هبيطخو هِئاَرَعْسَو هناذحو هينْذٌؤَم ىف

 ٌيِشَرُفْلا موتك م ُنْب وُرْمَعَو ماَبَر ُنْب لألب اَمُهَو ةَئيِدَمْلاِب ِنائنا ٌةَعَبْرأَف ُهوُنُدَوُم ام

 يجمل ٌسْوأ ٌةَروُدْحَم وبَأ َةَكَمِب هَل َنْدَأَو ٍرامَع ىَلْوَم ِطْرَقلا ُدْمَس ابق ُهَل َّذَأَو ىممتَألا
 مالشإلا ين نوبي اوئاك املس اللا نأ ةؤارمش أَ ْمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ُنْكَمْلا
 َناَكَو ءْمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َنوُيِراَصْنألا ٍتباَن ُنِ لاْسحَو اور نب لا ُدْبَعَو كِلاَم ُنْب ُبْعَكَف

 هيلع هَ نب وذي كاكد يراضُألا ٍساَمَس نإ سيف نب ثباأ دو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص ةبيِطْس

 ُءاَرَبْلاَو ٌدَّوْسألا ُدْبَعلا ٌةَسَنَأَر علا ُنْب راع َةَحاَوَر ُنْب هللا ُدْبَع ِرْفْسلا يف ُمالّسلاَو ٌةالّصلا

 . ْمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِكِلاَم ُنْبا

 نسماثلا لصفلا

 5 يوما ل 2 مد مكمل كس 11 نا ع 00 ٠

 ِهِساَرْثَأَو هتقطنمو ِهِساَوَقَأَو هعوردك َملَسَو هيلع ُهللا ىلَص هبوُرَخ ثالآ ىف

 ُالَّصلا ِهْيَلَع ُهُكَلَم ٍفْيَس لأ َوْهَو ٌروُنأَم :ٌةَعْسَِق ُمالَّسلاَو هالَّصلا ِهْبَلَع ُهُقاَيْسَأ ام

 نم ٌكَباَصَأ ُىِعْلَمْلاَو ٍنْهّشلا ٍتاَرَق لم ِهلَِسَو يف َناَُهنأِل رافق دْذَو ؛ ُبِضَعْلاَو ٌمالَسْلاَو

 ؛ٌمِطاَقْلا َوُهَو ُمَدْحِملاَو ّتْرَمْلا َوُهَو فْثَسْلاَو ٌمِظاَقْلا يأ ُراَتَمْلاَو ةَيِد اًبلاي ٌعِضْوَم علق

 .ٍِفوُيَسلا ّنِم ُفيِطْللا َوْمَو ُبِيِهَقْلاَر (ةّبيرضلا يف يِضْمَي ْيأ ُبوُسْدلاَو

 ُتاَّذَو ؛ حاشولا ُتاَّذَر ٍلوْضُمْلا تاَذ :ٌةَعْبَسُم ٌمالْسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلُع ُهُماَرَْأ اّمَأَو

 «بلزألا لَو مشاب ُقئرِحْلاَو ءاقرصِل ُاَلاَو هَِْ «عِضْوَمِل هس ُةيِدَْسلاَو ؛يِشاَوَحلا

 ءُطَحْرشَو ٌفاَوْفّصلاَو احول ؛ءاَرْرّرلا : د كيف مالْسلاَ ٌةَالَّصلا ِهْيَلَع ُهُساَوْقَأ اَمأَو

 ميدأ ْنِي ٌةَفطْنِمَو َروفاَكلا ىَعْذُت ٌةَبْعَج > َمّلْسَو هْيَلَع ُهَّللا ىّلَص ُهَل تَناَكَو ءُداَدّسلاَو ُموُكْلاَو

 هِيَلَع ُهَّللا ىّلَص ُهُساَرُت أاَمأَو ءضِن ْنِم ُفَرْطلاَو ٍةّضِف نم ُميِزْبِإلاَر ةّضِف ْنِم ٍقلِج ُثَآلث اهيف

 /م /ةيدمحملا راونألا مم



 دمَأ ٌسْرَو لا هَل ُلاَقُب ٌسْرَْو «خالشلا ُهَع لي قوُؤلا ةًمْا ُسِوُم هَل ناك :
 زأ اّمَأَو ءَلاَكْمْتلا كِل هللا َبَمْدَأَف هْيَلَع هدي عضو شن أ ِباَقُع اكتب ةدرُص ف هل

 ْتَناَكَو ءِناَرْخآ ٍناَحْمُْرَو ءينَتَتمْلاَو ءوب َنوُعْطَمْلا ُت يب هنأل يرلُْلا :ٌمالّسلاَو 5ُ ةالّصلا هْيَلَع

 اَهَل َلاَقُي حْئرلا َنوُذ ٌةَريِغَص ٌةَبْيَحَو ٍماضيبلا اهمشا هَ بك ٌةَبرَح حل هو هبَلَع هللا ىَلَص ُهَل
32 

 .َمْشَوُمْلا ىّمَسُي ُوَحآَر , ٌغوُبَسلا ىَمَسُي ىمسي ليل دَح نم رقي ٌمالَسلاَو ؛ ُهالَّصلا هْيَلَع ُهَل آ َناَكَو ُهّرَتَعْلا

 يدنت عازف ذاك نهضي هل ناك نك ىّمَسُي طاَطْسُم َمّلَسَو هيلع للا ىّلَص ُد

 ّنِم ٌبيِضَقَو َنوُجْرُْعْلا ىّمَسُت ٌةَرَصْخِم ُهَل َناَكَو ورعب ىَلَع ِهْيَدَي َنْبَب ُهّن 0 ُبُكْرَيَو

 ٌبْبْضُم حَدَكَو ءاَنيِعُم ىَمَسُي ٌُرْخآَو ءَناّيّرلا ىْمَسُي ّحَدَق ُهَّل َناَكَو ؛قوشنمتلا م ْهَسُي ٍطَحْوّشلا

 ْنِم ٌرْخَآَو ءٌقوُحَسلا ُةَلْخْنلا ٌةَلاَدْيَعْلاَو ٍناَدْيَع ْنِم ُدْحآَر :َعِفاََم ةكالث يِف ٍّْضِف نب ةلبأيب

 ْنِم ٌبَضْحَِو «ُةَرِداَصلا ىّمَسُت ُةَوْكَرَو ءْبَضْخِمْلا ىّمَسُي ٍةَاجِج ْنِم ُهانِإ ْيأ ٌرْوَتَو حاج
 ْنِم اطْشِمَو ةارملا هيف ُلْعجَي ةيئَرَدلَكسِإ ًآعْبَرَو «جاَع ْنِم ُنْهذُمَو ءِرْفُص ْنِم ُلَسَتْعُمَو ساححُن

 ىنشت ُةَعضُم هل ثا َكلَوّسلاَر ءضاَرْفِمْلاَو امال مزللا دلع اهلي لمعي ةلشملاَو جاع

 و مح م ْنِم شاَرِفَو «جاس ْنِم ُهُمِئاَوَق ُريِرَسَو ؛ةَقِيِطَقَو ْذُمَو ؛ٌعاَضَو « ٍقِْح بدأ اَدَعْلا

 الأ نا دقو هليِمَي يف ٌةَلعْجَي هن ُهْصْق ٍدَضِف ُمئاَحَو ٌةّضِنِب ٌّيِوْلَم دي ٍدَح ْنِم ٌمَناْخَو فيل
 را

 د أخ نِفاَجللا هَل ىَدمأَو وللا ُلوُسَ َدْمَحُم هْيَلَع ٌضوُقَ * هراسي ىلإ ةلوع مث يمت هئيَمي : يب
 لس مع نم رسل

 22 ِةَسِلاَيَط ُةَبجَو رض أ سُدلُس يَ دنس هب ْمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص ُهَ ُناَكَو . اَمُهَسِيَلُف نيب 44
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 رفاق را

0 0 

 .ءاَكرَو ُءاَدْوَس ىَرْخُأَو ٌباَحْسلا اَهَل ُلاَقُي ُةماَمِعَر . برَْلا يف ا نت

 72 1 لاا لل 2 7 75 0 8

 و ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهْباَوَدَو ِهِحاَقِلَو ِهلْيَخ ركذ يف

 ' هب ينس ْؤَِئْملاَ ؛ يجْا ريك يأ ُبُكَسلاَق :َمْلَسَو هَ هللا ىَلص يح نأ

 زاك وِرَبِكُر ِهِيَمِسِل هب ّيْمُس ٌفيِحْللاَو ءِديَلُجِر ٍةَبالَصَو ِهِئْوُقِل هب يئس ُبْرْظلاَر ءهِليِهَص

 ّنَسَح ناك اَذِإ ٌحِباَس سَ ْمهِلوُق ل ْنِم ٌةَحْبَسَو ءُدْرَوْلاَو «ِهِقْلَخ َعاَمِتْجاَو ٍهِزُرَلَت ةَدِشِل هب َيْمُس

 َءاَمْلا ٌتْلَجَس مهين وف ُنِم ٌدوْحْْأَم ٌلَجسلاَو ءاَْيَمُك ُناَكَو ٌرْخَمْلاَ يِْرَجْلا يِف 3 ِنْيَدَْلا ُدَم

 (ٌلِجَتْرُمْلاَ ٌفْرطلاَو ؛ٌناَحْرْسلاَو ءِلاَقْعْلا وُذَر قْمْللا ردو فَضْلُ ُهُثْبَبَص ةنبَيَس ْيَأ َلَجَسْلاَف

 ؛ُبرُسْعَيْلاَو ؛ُبوُبْعَيْلاَو ؛ُبيِجُنلاَو ُبوُدئَمْلاَو مالمو هِتْعْرْسِل حيؤلا م ٌاَوْرِمْلاَو
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 ُهَل اَهاَدْهَأ ىَرْخَأَو ُةّضِفَو َاَبْهَش ْتَناَكَو َلدْلُذ :لاَبلا َنِم ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهَل َناَكَو

 ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهَل َناَكَو . ْئِشاَجْنلا دْنِع ْنِم ىَّرْخْأَو ءِلَدْنَجْلا ٍةَموُد ْنِم ىَّرْخْأَو َهَلْيَأ ٌُبِحاَص

 .ُةَيكرَف اًراَمِج َةَداَبُع ُنْب ُدْعَس ُهاَطْعَأَو ءٌروُقْعَيَو دْيْنُع 'ريلا نب مالشلو

 ُءاَبْضَعْلاَو ءاَيِئَلَع ٌرَجاَه يت يه ُهاَوْضَقْلا ٠ حافلا ّنِم ُمآلَّسلاَو ٌةَالَّصلا ِهْيَلَع ُهَل

 مالَسلاَو ةالّصلا هيََع معو . يش إب من او تضع انهب نكي لذ 0

 . َنيِكِرْشُمْلا َكِلْذِب ظيِغَيِل ةَيِيَدُحْلا مْوَي ُهاَدْهأَك ةّضِف ْنِم هرب هنأ يف لْهَج يبأل ًالَمَج ِرْذَب َمْوَي

 مْلسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِْلِإ اهب ٌلَسَْأ حفل َنوُعبَِأَ ٌةَسْمَح َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَل ْتئاَكَو

 ُمْرْمْزَر ٌفاَنَحْلاَو ُموُعُبْلاَو ُةَكَرَبَو ُدورُيَر ءٌفاَرْطْأَو ءُلالظَأ :اًهْنِ َةَداَبُع ُنْب ُدْعَس

 ُكئْيَغ لِيِقَو ٌةَنْوَعَو ءُسْيَرُعْلاَو ُةَرْجَعَو هاَرْثّشلاَو فاَرْمُّسلاَو ءاَيْقُْسلاَو ٌةّيِدْعَّسلاَو ُكاَيدلاَو

 قاَش ٌةئام ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهَل ْتْناَكَو هَرْيَسُيْلاو ٌةَشْرَرَو ُةَرْفْمَو ٌةَيْرَمَو ْنَمْقَو
 .نَمْبَأ م ٌنُماَعْرَت ئَأ ُهَعبَس مْلَسَو ِهِنَلَع هللا ىَّلَص ُهَل ثناَكَر أ هَل 2

 رشاعلا لصفلا

 8 00 كَ ام ميكس وس يعم

 َملَسَو هيلع هللا ىَلَص ِهِئَلَع َدفَو ْنَم ركذ يف

 ْثَاَكَو ه | ُدفاَو ْمُهدِحاَو ِءاَمَظْعْا ايفل يف منقل ةَراَتْخُمْلا ُةَعاَمَجملا ُدْفَوْلا يوَوُنلا لاَ

 ىلإ ٍلاَّوّش يِف ذ ٍفِئاَطلا ّنِم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َفَرَصْ ا اَمَلَو ٍدوُقْوْلا َةَنَس ىّمَست عت ُةََس

 مهِفاَرْشَأ نم رق ةعْسَي مه نب ِهِلْسُم ْمُهُدوُتُو ِهْيَلَع ْتَمِدَق َنِزاَوَه ُىْبَس اًهيِفَو ٍةَناَّرْعِجْلا

 مُكبَصَأ ْنَم م يف ّنِإ وللا َلوُس اي اوناقت مالا الصلاه وعل م ؟ اوُعَياَبَو اوُمَلْسُأَ

 نيرمَألا ْيَأَف ُمِاَقَمْلا ٍتْعَقَو ْدَكَو ْمُكَل ُبْلطَأَس َلاَمَق تالاخلاَو ِتاّمَمْلاَو ِتاَوْحَأْلاَو ِتاَمَألا

 ُبَحَأ ُبَسَحْلاف ٍلاَمْلاَو ٍبَسَحْلا ّنْيَب هللا َلوُسَراَي انتيخ اوُناَقَك لاملا وأ يبَسلا ْمُكْيَلِإ ُبَحَأ

 مك ري وق بطلا لَو يل كاك ام ماسلا لصلا ع لاق ب لَو ام يف مكن اك

 . ِهِلَوُسَرَو ِهَلِل َوُهْف اَنَل ناك ام ُراَصنألا ِتْلاَقَو هِلوُسَرَو لِ َوُهَف انَل َناَك اَم ٌشْيَرُ كلاقَو

1 

 :ح

 نب مالْسلاَو ةالّصلا ِِيَلَع ِهِموُدق َدْعَب في ُدَْو َمُلَسَو هع هللا ىَلَص هلع مَ 5

 اللا لوس اي ُهَل َليِق ٍفِئاَطلا ّنِم َفَرَصُلا اّمَل َمُّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص نأ مهر ْنِم َناَكَو
 ٍدوُعْسَم نب ُةَوْرُع ُهَرَلأ عب سل | ْمُهْنَع َفَرَصْلا امَلَو ْمِهِب ِتْئَو اًميِقت ٍدها ْمُهّللا َلاَقَك ٍفيِقَل ىَلَع

 ين ُهوُلتَقك َلَعَمَف مالشإلاب ِهِمْوَق ىَلِ | َمجْرَي نأ ُهَلأَسَو ْمَلْسَأَف َةئيِدَمْلا َلُْخْدَي ْنَأ َلْبَق ُهَكَردَأ ىّتَح
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 مْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْيَلَع اوُمِدق اًمَلَق ّمْلَسَو ِِيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ىلإ ْمُهْنِم ٌةّنِس اوَُعَب

 ْمُهَكبَي يِقْمَي يِذَلا َّرُه ٍصاَعلا ِنْب ٍديِعَس ُنْب ُدِلاَح َناَكَو ٍدِجْسَملا اي هزل برص

 ُهَللا ىَّلَص وللا َلوُسَ اوُنَأَس اَميِف َناَكَو اوُمَلْسَأ ىّبَح َمْلَسَو ِهّْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر َنْيَبَو

 هيلع ُهَللا ىَّلَص ىَبأَك َنيِبِس َتآلُث اَهَمِْهَي أل تالا ّيِهَو ُةَيِغاَطلا ْمُهَل َعدَي نأ َمْلَسَو هَل

 ُالَّصلا ِهْيَلَع َلاَقَف ْمهيِدِيَأِب الإ ْمُهَناَتْوَأ اوُرُسْكُي أل ْنَأَ ٍةالّصلا نم ْمُهيِفْعَي نأ ُهوُلَأَسَو مُلَسَو
 اوُمَلْسُأ املك هيف ٌةالّصآل ني د ين َرْبَح الق هالّصلا اَنأَو ْمُكيدبأب مكاو اوُرُسك ٌملْسلاَ

 ْمِهِصَرْحَأ ْنِم ؛ داك هلل ائيب مهد اكو صاع َن َناَمْنُع ْمِهْبَلَع َرْئأ تاَتكْلا ْمُهَل َبَنَكَو

 و وأ ْمُهَعَمَو ْمِِوألب ىلإ اوُعَجَرك ٍنآْرْْلا ملَعََو مالشإلا يف قتلا ىَل

 اَسِن َجْرَخَو ٍلّوعِمْلاِب اًهبِرْضَي اَملَع اَهْيَلَع ُةَريِغُمْلا َلْخَم اًمَلُف ِةَي ةيِغاطلا مْدهِل ةَبْش ٌةَبعش ُنْب ٌةَريِغُمْلاَو
 لا يرش ناتج اكو يلو اهات اهرثك ذأ دعب ريشا دع هيا نيكيت رشح بيق 5

 ىلإ هللا ٍلوُسُر ٍدّْمَحُم ْنِم ميحّرلا نَمْحّرلا ِهْللا مشيا ْمُهَل َبَك يِذْلا ُلَسَو هيلع هللا ىَلَص

 باي ٌعَرتَ لشي كِل ني اَْيَش ُلَعَْي دجُو نم ُدَضعُي أل مارح ُهَنْيصَو يَ ًةاَضِع نإ َنيِنيُْمْلا
 ٍدْمَحُم يِْنلا ُرَْأ ل نإ ماس هيلع للا ىلع الم يبل عليي اعذب ةلإ كلف ىذقت نإ

 ٌدَحَأ ُكاَدَعتَي الق هللا دْبَع ٍدْبَع نب ٍدْمَحُم ٍلوُسَرلأ رم ِليِعَس نب دِلاَح َبَكَكَو م و ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص
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 .يفئاطلاب ٍداَو ّجَّوَو َ أَسَو ِهْيلَع هللا لص هللا ُلوُس َر ٌدْمَحُم هب َرَمَأ اًميِف ُهَسْفَل ْمِلْظَيَ

 ُهالَّصلا ِهْيَلَع ْعَرَف اّمَل َقحْسِإ | با لاَ َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص ِِيََع ِرِماَع يَِب دو مَ
 ِهْجَو ُّلُك ْنِم ِبَرَعْلا ُدوُقُو ِهْيَ آإ ْتَراَس ْيَأ ْتَبَرَص ْتَهَياَبَو ٌفيِقُن ْتَمْلْسَأَو كوُبت ْنِم ُمالْسلاَو

 روقطلا أ زياع خو روم لب [ائلاو ةاضلا يلم لإ قو او ثلا سد يف اول

 هللا ْوْذَع َمَقَف ْمُهَيِطاَيْشَو مولا ءاَسْوُر الفلا ءآلؤه اكو ىَمْلس ُنن دابجَو سئ نب دب

 انيك اد ديل لاك هب فَي نأ يي لَو لَ هللا ىَلَص هلا ٍلوُسَو ىَلَع ٍلِيَطلا نب ُرِاَع اَع

 هللا َلوُسَو ٌرِماَع َمْلكف ٍفيسلاب هلا َكِلَذ تلعن ُههَجَو َكنَع ُلِغاَش يف ٍلُجّرلا ىلع

 ةالَّصلا ِْيَلَع َلاَق ىَلَو املك الْجَرَو اليخ كلم اهئآلثأل لَو لَو مْلَسَو يَ هللا ىَلَص

 ُتْنُك ام ْنْيَأ َكَحْبَو ٌدَبَْأِل ٌرِماَع َلاَق اوُجَرَح َرَخ املك ٍلْيَمَطلا َنْب َرِماَع يِنِفكا ْمُهْن | ُمالَّسلاَو

 اًمَلَو ِفِيّسلاَب َكُيرضأَنأ هتَتَو يني تلَخد ألإ هب ينَتْرَمَأ يِذّلاِب ٌتْمَمَم اَم ِهَللاَو َلاَقَك هب َكُئْرَمأ
 م

 . ُهَللا ُهَلَتَقُ ُهلَمقك ِهِقْلُع يب ٌنوُهاَطلا ٍلْيَطلا ِنْب ٍرياَع ىَلَع ُهَللا َتَعَب ٍقيِرطلا ٍضْعَبِ هْعَبِب اوُناَك

 0 هر

 ِنْيَرْحَبْلا َنوُنُكْسَي ٌةَريِبَك ُةليِبَق َيِهَر أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهْيَلَع ِسْيَقْلا ِدْبَع ٍدْبَع دَُفَو َمِدْقَو
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 َريَغ ٍدفَولاِب اًبَحْرَم لاَق ٌةَعببَر ْنِم اوُلاَق ُمْوَقْلا ِنّمِم لاَ ّمْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْبَلَع اوُمِدَق امل

 َكِيِإ لص أل انو َرَضُم ٍراُم نم نحلا كباب نإ وللا َلوُسَر اي اوُناَمَك ىَماَنَالَو اع

 هلع لاق ةلجلا هب خدت اَاَرَو نم هب رمأَتَوِهب أت لضم أب نر ماَرَح ٍرْهَش يِفألإ

 ُناَميِإلا ام َنوُرْدنأ ؛ ُهَدْحَو هللا , اميل مكرم عي نع مكمل أَ نأ ْمُكْرْمآ مالا ٌةالَّصلا

 ِمْوَصَو ٍةاَكُزلا ءاَنِيِإَو ٍةالَّصلا ما هللا ُلِوُسُر اًدّمَحُم ُنَأَر هللا الإ ةلإ أل نأ ُةَكاَهَش هللا

 ِتَْرُمْلاَ ريِقنلاَو مَتْنَحْلاَو ِءاّبْد | عيرأ ْنَع ء ْمُكاَهْنَأَو َسُمُحْلا مكْغَمْلا َنِم اوُطْمُت ْنَأَو َناَضَمَر

 ْ .ْمُكَهاَرَو ْنَم ٌنهْلِإ اوُعْداَو ْنُموُطْمْحاَ

 ُهاَبَدلاَو .داَكإلا اَهِإ عرسُي هل اهب ذاَنإلا ٍنَع يأ مئزألا وله نع ْمُماَهت امن

 لاق . تنزل يملا ُتْْرْمْلاَو ُروُقنَمْلا ٌلْخَنلا لضَأ ُريِقْلاَو ٍرازجلا نب ع ُمَتَْحْلاَو رمل
 مْوَْلا نأ اوبن هت ِنْيتْداَهَّشلا َرَكَذ اَمّنَِو ة ةالْصلا مان اهب ِروُمأَمل عب ٍةَعَبْرألا َّلْوَأ ّن نإ َلِيِق ُيِبْطْرُملا

 فز ةقيع يتب و سو لا ىلَص لع ميكو «ققاهلا يملكب نير نيم ارث

 هللا َلوُسَرَو ٍباّيثلاب ُرَثْسُي ْمْلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلِإ هب اَونأَف ُباذَكْلا ُةَمِلْيَسُم

 ىلإ ىَهَنْل ىلا ال لخألا فس نب بي هدب يف باحضأ عم سَ مَ ع هللا ىلع

 ْنِم َرْمَألا ُهَل ُهَل ٌلَعْجَي نأ لاس ةَملك بابثلب لوز مهو ْْلسَو يلع للا ىَلص هللا لوس

 اَم يدَي يف يِذّلا َبيِسَعلا اًدهل يَِلأَس ْوَل َمْلَسَو ِهبَلَع هللا ىّلَص ِّللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقَف ِهِدْعَب
 م

 ُهَعَم رمأْلا يِف ُتُكِرْشَأ يّنإ لاَقَو أبتكَو هللا ْوُدَع ُدَئرا َةَم ةَماَمَيْلا اوُمِدَق اّمَلَق اوُهَرَصُن ١ ْمُث َكُئْيَطْع

 اَهْؤاَم َرْثَكَف رثي يف جم ؛ َمُلسَو يع هللا ىّلَص لا نأ َمهَس اَمَلَو ٍتاعجسلا ْعَجْس سي َلَعَج م

 نع فو الم اق رب ف نمل قر نأ 6و ةقجو لا ريل نخ يف ل

 ْنَع ّعضَو َنيِعللا نإ | مّن اًهُعْرَض سِبيَو اَهُرَد َعَقَتْراَف بوُلَح ة ٍةاَش ٌعْرَض ِهِذَيِب 2

 سَ هيلع لا ىلا لوري دهب كلذ عم هولا ودخل مهل لعأو الش | هيو
 ٍدْمَحُم ىلإ وللا ٍلوُسَر ةَمْلْيَسُم ْنِم : َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَرِل ّبَتَك َّناَك ْدَقَك نين ُهنأ

 َفْضِن ٍشْيَرُقِلَ رمألا فضي ان ُنِإ ِرْمَأْلا يف َكَعَم تكرشأ ذك ينم ٌدْعَب :ب اًمَأ هللا ٍلوُسَر

 2 مسجل

 هللا ىَلَص ِهّللا ٌلوُسَر ِهِيَلِإ َبَمْكَف باتكلا اذهب وسو ملَسَو هلع هللا ىَلَص يلع مده

 2 اقام بك هس ىلإ لل وش واع لبيس ٍنْمْحّرلا هللا مشب َمْلَسَو هيََع

0 0 

 ْمِدَقَو .؟َنيِقْتْمْلِل ُةَبِقاَعْلاَو ِهِداَبِع ْنِم اَشَي ْنَم اَهُنِروُي ِهلْل ضرَألا نم ُدْعَب ا ىَتُْهْلا عَن نم
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 عقئالشإ َنْسَحَر اوُمَلسأَك مالشإلا ْمِهيلَع ٌصْرَمك مهدي هَ ليلا ُدَْر هبفَد ٍءْيط دقو لَ
 ُهنيَأَر ال ألإ ينءاجج مث ٍلْضَمب ٍبرَعْلا نم َلُجَر يِ رك اَم مْلَسَوِهََْعُهللا ىَلَص هللا لو َر َلاَكَو

 .ريَْلا ادي ُهاَمَس م هيف ام لك مَ مَ ُهنإَف ٍلَِْا َدْيَن الإ | هيف لاَقُي اَم ٌَنوُد

 هيَلَع اوُلَْدَف اًبِكاَر َنيئِس ؤأ َنيِناَمَث يِف ٌةَدنِك ُدْفَو َمُلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّلَص ِهْيَلَع َمِدَكَو
 ةَفْلَكُم ِتاَرَبِحْلا ٍتاَبُج اوُسِبَلَو اوُحْلَسَنَو ْمُهَمَمُج اوُلُجَر ْدَق ُهَدِجْسَم مّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 مُكقاتعأ ي ُريِرَحْلا اذه امك َلاَق ىَلَب اولا اوُمِلسُ ْمَل وأ َمَلَسَو هلع هللا ىّلَص َلاَنق ٍريِرَحْلاِب

 ظِفاَحْلا لاك ِنَمَيْلا ُلْمَأَو ٌنوُبِرَعَْلا ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِهَِلَع َمِدكَو َُْملأَو ُهوُعْرَْو ُهوُنَشَ
 هللا َلوُسَ نأ هلع هللا يضر سن ْنَ رمح ُدفَو هَ ِنَمَيْلا لخأ ضب ُاَوُمْلا سَ نب

 اوُلَعَجَف َنوُيِرَعْش ذألا مدقق اًبوُنُق ْمكْنِم ُقَرَأ ْمُه 6 ْمْرَق ْمُكبَلَع ُمَدُقَي َلاَق َمْلَسَو ِهْئَلَع ُهَللا ىَّلَص

 : ْنوُرِجَتْرُي

 ذوو ذمه ةّئبيحألاى,قةلتاَدِه

 اًبوُلُق ٌفَعْضُأَو ُةَدِينَأ أ ْقْرَأ ْمُه ِنَمَيْلا له ًءاجج سو ل للا لت ةلوث لم ىف
 ربَوْلا لهَأ َنيِداْدَقْلا يف مالَيلاَو ُرْخَمْلاَو ملا له لهَأ يف ٌةكيكشلا دي ُةَمْكِسْلاَو ِناَمَي ُناَميِإلا

 لامك ِرمأْلا اذه ْنَع َكلأستَ ٍنيدلا يف هّْقتتِل الج هللا َلوُسَر اي اوُناَكَو ٍسْمّشلا لطم َلبِق

 اَدر ٍءْيَش لك رذلا يِ بكَ ءامْلا ىلَع هْْرَ اكو ُهرَْغ ءْيش ْنُكَي ْملَو هللا ناَك

 . هيْرََحَو ِهلْيْحَو 4 هلبإ يِف ُهتْرص وّلْعَي ْنَم َوُهَو ٍداَّذَل ٌعْمَج َنوُداَدَقْلاَو . ٌئِراَخُبْلا

 اوُمَلْسَأَك ِدْرَأْلا نِم ٍدْنَو يِف ٌيِدزَألا وللا ِدْبَع ُنْب ُدّرُص َمّلَسَو ِْبَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْيَلَع َمدَكَو
 ْنَمب دِهاَجُي نأ هرم هِمَْق نِ َمَلْسَأ نم ىَلَع َمْلَسَو يلع هللا ىَلَص ُهرَْأَف ْمُهئالْسِإ َنْسَحَ
 البق ْمُهَلَتََ ٌشَرُج ٍلْهَأ ْنِم ِبَرَعْلا ّنِم َلِئاَبَق َلَئاَقَو َلَعَفَف ِنْمَيْلا ٍلِئاَبَق ْنِم ِكْرْشلا َْهَأ ْمْلْسأ
 ِيَلَع ُهَدْنِع اَمُه اَمَْيَيف ْمُهْنِم ِنْيلُجَر َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر ىلإ اوُقْعَب اوُناَكَو اًديِدَش

 مهب لك هب عك يذلا ناكملا يأ ٍرْكَش دن رتل للا ندب نإ امُهَل لاك مالْسلاَو ٌةالصلا

 هيلع ُهَللا ىَّلَص وللا ُلوُسَر هيف َلاَق يذلا ٍمَْيلا يف ؛ اوُبرصأ ذك ْمُماَدَجَوَف امهم ىلإ اجرح

 هللا ىَلَص هيَلَع اوُمِدق ىْتَح ََرُج ُدْفَو جرح َركد ام ايف َرَكَذ يتلا ٍةَعاَسلا يِفَو َلاَق اَممُلَسَ

 . هتيرَك لؤَح ىَمِح ْمُهَل ىَمَحَو اوُملْسَأَ ّمْلَسَو ِهْبَلَع

 ىّلَص ْمِهْبلِإ تعَب نارجنكي ٍبْعك ِنْب ِثِراَْلا يب دْفَو َمْْسَو هيلع هللا ىّلَص ََِْع َمنَو
 َجَرْخَف ْمُهلتاَُي نأ َلِبَك انالَئ مالشإلا ىَلإ م ْمُهَوُعْدَي نأ ُهَرَمأَو ٍديِلَوْلا ْنْب َدِلاَح مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا
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 َنوُلوُمَيَو مالشإلا ىَلإ َنوُعْدَي هو لك يف دوُبِرْضَي نابْرلا تبق مهِلَع مي ىثخ ٌدِاَخ
 مْلَسَو ِهْيلَع ُهللا ىّلَص هللا ٍلوُس َر ىَلَع ٌدِلاَخ َلَبْقَأ ْمُث سائلا َمَلْسَأَف اوُمَلْسَت اوُمِلْسَأ ُسالا اَهب
 الو عين انك اولا مكلف نم وُ مك مب مالمو ةالضلا يع ْمُهَل لاَ مَعَ هَ

 ؛ ْمُهمْوُق ىلإ اوُعَجَرف ِنْيَصْسْلا نإ ٌسْك مه ء َرْمأَو ْمُكفَدَص لاك ِمْلْطِب اد أدب لَو ُقْوَقَتَل

 يملا ْمِاَمَعْلاَو ٍتاَربحْلا ُتاَعْطنم ْمهِلََو نادم ُْفَو َمْلسَو ِْيَلَ هللا ىْلَ لع ميكو

 بَعد ْمُلَسَو هيلع هللا لص دي ني رتب طمللا ب ُكِلاََو هيي ةَيرْهَمْلا ٍلِجاَرُرلا ىَلَع

 ُهَلَمْعَتْساَو ٍِطَمْنلا َنْب َكِلاَم ْمِهْيَلَع َرمَأَو ُهوُلُأَس اَم هيف ْمُهْمَطْمَأ اًباَتِك مآ ةالّسلاَو ٌةالَصلا ِْيَلَع ْمُهَل

 همْوَق ْنِم ْمَلْسَأ ْنَم ىَلَع
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 لاق ِنْرَقُم نب ٍناَمغتلا ٍنَع ْيِقَتَبْلا ىَوَر رم ُدْفَو مَْسو ِهْبَلَع هللا ىّْلَص يلع مه

 ٌفرَصلَت نأ انآ امك ةئيْرُم نب ٍلُجَ ةئامُعَبزَأ َمْلَسَ ْيَلَع ُهْللا ىَّلَّص هللا ٍلوُس رز ىَلَع اَنْمِدَق

 قِلطْلا لاق اَعِقْوَم مْوَقْلا َنِ قي لأ ام رذث ني :يَشألِإ يي ام لاك موُقْلا ٍدْوُز ُرَمُع اي لاَ

 َنِم اًهيِف اَذإ اَنْلَخَد اّمَلَ لاَ ِّيْلِع ىلإ ْمُق َدَعْصأ مث ُهلِزْنَم ْمُهَلَحْأك ُرَمُع مهب قَلْطْلاَف ْمُهُدرَرَ

 يأ انو ثق عز نم رجآ يف ثلكو مهتجاع هب لا خت قرأ لمجلا لم رشا

 .ٍداَوَس ىَلِإ ضاَيِب هنَْت يف اَم ُقَرْوَألاَو .اًهِناَكَم ْنِم ِةَرْمَت ٌعِضْوَم

 نب ليلا اكو رَيَِْلَع ْمَُموُ ناَكَو سَ ُدْهَو مُلسَو هلع هللا ىَلص لع ميه

 نم لا وحق اهب َمْلَسَو يلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَرَو ةكم مق هلأ ُْدَحُي يول ورذغ

 اَمْالَك ُهْنِم هْنِم َعِمَسُق ِدَبْعَكْلا َدْنِع يّلَصُي اَمِئاَك ُهآَر مث ُهْلِم ْعَمْسَ الو همك ال ل اواو ةرخأ شن

 اي ٌتْلْقَف ُهَتَْب َلَخَد اَذِإ ىَّنَح ُهُئِْتق هيب هت لإ ْمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ىَن اى رح تنك ُتْنَكَمَف لاف اًَسْح

 لأ ثذدَس ىف ةلزنأ ينوي وشرب ام الرق ذك اَذك يل اولاق ذ كم نإ يح

 يلم ضرما انسح لوك ثدمتف يتم نأ 1 هللا ىبأ كل َكَلْوَق ٌعَمْسَأ ال ْنَأ ٍفْسْرُكِ

 ام ِهَللاَو الق َنآْرُقلا يَلَع الئ ٌمالْسإلا ْمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ُىَلَع ّضَرَعُف َكَرْنأ

 اَي ٌتلُكَو ُنَحْلا َداَهَش ُتْدِهَشَو ٌتْنَلْسَأَف ُهئِم َلَدغأ اًرَأ َالَو ُهنِم ٌنَسْخ ّنَسْخَأ طن ًالؤق ٌُتغِمَس

 نأ هللا عفاف مالَسإْلا ىَلِإ ْمِهيَعاَدف ْمِهِئَل ْعِجاَ ينإَو يِمْرَك يِف ٌعاَطُم ْوْرْنا ي ين هللا ٌَلوُسَر

 نب ذو َعقَو رِضاَحلا ىلَع يل طنب كلك اًذِإ ىّتَح يبو لِ ُتجرْخك لك يآ يب ٌلعجَ
 يِهَجَو يِفف ْتَعَنَو َُلْثُم اوُلوُنَي نأ ىّنْحَأ يْنِإ يِهَجَو ٍرْيَغ يف ْمُهْللا ْتْلُقَك حابضملا لكم ينبع

 ةّيِئْتلا نم ْمهنَلإ طبمأ انأَ ٍتعُمْلا لييئقلاك يليزَس سر يف عفر لوح لاق :هييد ترفل
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 ْتَمَلْسَأَف يِتَجْوَز ُتْرَعَدَو ملْسَأَت مالْسإلا ىَلِإ يبأ ٌتْوَعَدُك َلاَق مِهيِف ُتْحَبْضَأَو ْمهُئلِج ىْبَح

 اي ُتلْقَ َمْلسَو هيلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر تنحف يلع اوؤَطنأ مالشإلا ىلإ | اًسْوَد ٍْوَعَد ُْ

 ْعِجْرا َلاَق مث اَسْوَد ٍدْها هللا َلاَقف ْمِهِيَلَع هلل ُمهاَق اَنْزلا ٍسْوَد ىَلَع يِيََلَع دق ُهْنِ هللا ين

 ُتْمِدَق ْمُث هللا ىلإ م ْمُوُعَدَأ ُلَْأ ملف ْمِهِنَلِ ٌسْعَجَرَف مهب ْقْقْراَو هللا ىَلِإ ْمهُعذاَك َكيِرَك ىلإ

 سْوَد ْنِم اني َنيِناَمَث وأ َنيِعْبَسب ًةئيِدَمْلا ٌتْلَرت َرْيَخِب ّمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىّلَص هللا ِلوُسَر ىَلَع

 ْ .َنيِعِلْسُمْلا عَ اكل َمِهَسك مَلَسَو يلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَرب انف ْمَ

 ُمُهُريِمأَو ابِكاَر َنيِس اوُناَكُو َناَرْجْن ىَراَصَ ُدْفَو ّمْلَسَو ِهْيَلُع هللا ىّلَص ِهْيَلُع َمِدَقَو
 مهلا ُهَمْساَو يلا ْمهَِمتْخْمَو ْمهِلْحَر ُبِحاَصَو حبلا ُدْبَع مِهِيَرَرْشَم ُبِحاَصَو بقاع

 ُكوُلُم ثناكو هك سوو مف تش ذك يلو نب ركب رخأ ٌةَئِراَح وُبَأَو ُليِبَحَرُش ُلاَقُيَو
 نأكو َمَسَو هلع هللا ىَلَص يلا رن أ ُكِرْغَي َناَكَو ُهوُلوَمَو ُهوُنَوَش ْذَق هي يئاَرصْنلا ٍلْهَأ ْنِم موُولا

 اَمِل ةُيِناَرْصَنلا يف ٍراَرْمَيْسألا ىَلَع ُلْهَجْلا ُهَلَمَح ْنِكْلَو ٍةَمُدْقَتُمْلا بْتْكلا َنِم ُهَمِلَع ان ُهَئْفِصَو
 التو مالشسإلا ىلإ | َمْلَسَو هيَ هللا ىَلَص لا مهاد اًهِلَْ دج ِماَجرَو دميظغت نم ىزب
 داك نيل ِهلئاَوف لييخرش لاق مكلهابأ مله لون ام م ْمُثْرَكلَأ ْنِإ َلاَقَك اوُمَتَماَف َنآْرُمْلا ُمِهْبَلَع
 لح يفلَأ ىَلَع ىَلَع ْمُهَحْلاَصَو ادب ائَْب نم اْيَِع َالَو نحن خي أل ُهئْلهاَ يَ هَ الق اً

 ُلوُسَر َمّْل و ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ِهْيَلَع َمِدَكَو .ًةييزأ لح لك ْمَم ٍرْفَص يِف ُفلأَو ٍبَجَر يف فل

 .ءاضْيب ٌهلْغب ُهَل ىَدْمَأَو هيآلشسإب ٌيِباَذُجْلا وِرْمَع ِنْب َةَرْرَ

 ُيِراَخُبْلا ىَوَر ركب ِنْب ِدْعَس وُنَب ُهَ عب ةبلخَت نب ٌماَمِض َمْلَسَو هلع هللا ىَلَص ِهْيَلَع َمِقَو

 هللا ىلَص هللا ٍلوُسَر عم ٌسوُلُج ُنْحَن اَمَنيَب َلاَف ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِكِلاَم ِنْب سنأ ِثي لحس نم

 ةئعم م لاق مك لق مث دجنملاب حاف لج ىلغ لمَ لد دجنملا يف مس لع

 هل لاقت + ؛يكنملا ُضِيْاْلا لْجَرلا اذه اتفق ْمِهتئاَرْوَط َنْيَب :يكنم َمْلسَو لع هللا ىَلَص يكل

 ْدَّشْمَف َكُلِئاَس ينإ َلاَقَك َكدْبَجأ ذَق َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّلَص يلا َلاَفَث بِلطُمْلا ٍدْبَع َنْنِإ َلْجّرلا

 وو فو كلانا لقت كل نب اكل لح اقف كت يل ذي لق لأننا
 َيَلَصُت ْنَأ َكَرَمَأ ُهَللا هللاب ٌكُدْشْنَأ َلاَق ْمَعْن ؛ ْمُهّللا لامك ْمهْلُك سائلا ىَلِإ َكَلَسرَأ هللآ َكّلبق نم
 اذه ٌموُصَن ؟ ْنَأ َكَرَمَأ ُهَللأ هللا 0 َلاَق ْمَعَن ْمُهْللا َلاَق ةَلْيْللاَو ديلا يِف َسسمَحْلا ِتاّوَلَّصلا

 الييفأ نم ةقدضلا ره ذات نأ ةرمأ لك للاب ةلن أ لاك ْمَعَن ْمُهّللا َلاَك ٍةَّسلا ّنِم َّرْهَّملا
 ُث هب ٌتْفِج اَمب ُتْنَمآ َلاَقَق ْمَعَن ْمُهّللا َمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىَّلَص نيْئلا َلاَقَق اَنِئاَرَقُ ىَلَع اًهَمِسْتَ
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 خل يب ماتم نم لضلأ ذك دفاوي تغمس امك سابع نبا لا مييمم اوما قزق ىلأ

 ُهْنَع ُهَللا َيِضَر

 اومن ُهموَقَو يِبراَحُمْلا هلا دْبَع نب قرا مْلَسو يلع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىلع َدكَوَو سل ا

 لَو اهلحََو اهناطبج نب ال امل مْلَسَ يع هللا ىَلَص يلا مهلك ارت نوُا انْمَي ةَئيِدمْلا
 ٍةئيِدَمْلا ناطبحب انَع ىَراَوَت اًمَلُك ٌقِراَط َلاَق هب َنَلطْئاَو ِرْمثَب َرْمخَأًالَمَج ْمُهْئِم ىَركْشاَف ُهوُكرعَي

 ثنا را تاق اكمق هل ذأ الو ةفرغت نم المج تغب اَم لاو امص امان اهلك

 ههُجَو مرا هليل رمقلاب هيأ تأ ام مكي ال لجو و ك ُثْيََر ْدَقَل اوُمَّوَألَت آل اَنَعَم

 اوُقْوَتْساَو اوُلاَتْكاَو اوُعَبْشاَو اوُلُكَف ْمُكْرْمَ ْن اَذه ْمُكْيَلِإ | هللا ٍلوسر ُلوُسَر اَنأ َلاَقَف ٌّلُجَر َلَبْقَأَو

 ىَلَع مِئاَق َرُه اَذِإ اَدِإ دجسملا انّلَحَد امّلف َةَيِدَمْلا اَنْلَحَد مث اَنيقوَتْساَو انْلَْكاَءاتِْبَش ىّبَح الكا

 العلا ُدَيْلا مل ُرْبَح ُةََدّصلا ْنِإَف اوُقُدَصَت ُلوُقَي َرْهَو هيَبطخ ْنِم انُكَردَأَف ماثلا ُبْطْخَي رَبثِمْلا

 .ىلفشلا ديلا نب يَ
 ٍتاَفَدَص ْمُهَعَم اوُقاَس دق الجب و َرَشَع َةَنالَث َبيِحَن ُدْفَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهَْلَع َمقَر

 أ الالب َرْمأو مهتم معَ مهب السلا ةالَصلا لَم سف هيلع هللا ضر يتلا مِهِلَونَأ

 ْمُهَراَجأف الالب رم ُهئوُعدوُي م مو هيلع هللا ىَّلَص ِهّللا َلوُسَر اوؤاَج مث مث ْمُهَتْئاَيِض َنِسْحُي

 َوُه اَنَلاَحِر ىَلَع ُه ُهاَْفْلَخ ٌمالُع اوُناَق ّدَحَأ ملم َيِقب لَه لاق دوُكولا هب ُريَحُي ناك ام عقب

 نأ الإ يدألب ْنِم يِيَب َرْخَأ اَم ِهّللاَو للا َلوُس داَي لاك لب امك نبل هوُلِسْزَأ لاك ان انثدخَأ

 ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َلاَقَف يِبْلَق يِف َياَنِع َلَعجَي ْنَأَو يِبَمَحْرَي ْنَأَو يِل َرِفْغَ هْنَب نأ هللا َلأْسَت

 ْمُث هِباَحْطَأ ْنِم ٍلُجَرِل ِهب َرَمَأ ام هَل َرَمَأ ْمُث هبل أَو هيك يف اج ُلَعجاَو ُهَمَحْاَو هَ ْرِفْغا ّمُهّللا

 ام َلاَقق ٍرْشَع نس ىئِب َمْلَسَو يلع هللا ىَلَص وللا َلوُسَر اْوَاَ ْمُث مهِلْمَأ ىَلِإ َنيِعِجاَر اوُقَلَطْلا

 نأ ْرَل ُهَللا ُهَقْدَر امي ُهْنِم َمئقَأِب انئُدُح لَو ْطَق ُهَلْكِم اكيآَر ام اَم هللا َلوُسَر اي اوُلاَث ُمالُعْلا َلَعَف

 .اَهْيَِإ ٌتَقَتلا َالَو اًمّوْحَن َرَظْن اَم اَينُدلا اوُمَسَتْتا مالا

 املا نبا نع ل ا دن عفاش دغش يب و سو هَ لا ىلص هن مي.

 ل يلع َتَعَيل نركض أ اَنْنّلَخ ُدَق و اتلاحر ىلإ فرصا م م ملول للا لص ةغيبق يبزُ

 َلوُسَر اي انلُمُف مالشإلا ىَلَع ُهُعياَبَ بَلِ انْبِجاَص قا ينك انبَلَط يف ُمُالسلاَ ٌةالِصلا

 انَرْيَخ هَللاَو ناك لاَ َكِيَلَع هللا َكَاَب ْمُهُمداَح مَْقلا ٌرْكِض مأ َلاَقُف اُمِداَحَو اًنْدْعِضأ ُهَنِإ هللا
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 امك ىَلِإ اًنَْجَرَف ائْمؤَي َناَكَف اْيَلَع ُهَرْمأ ْمُث َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ِلوُسَر ِءاَعُدب اَنَأَرْقأَر

 َكوُبَت ْنِم ْعَجَر اْمَل َةَاَرَق يِنَب ُدفَو َمُلَسَو ِِيْلَع ُهَللا ىّلَص ِهِيَلَع منَ «َمالْسِلا ُهَللا ْمُهَقَرَرَل
 مدل ْنَع ملَسلاَ ةالطلا هَ ْمُهلأَسل ناجع باكر ىلع موثينُ ْمهَو الجر َرْشَع ةعضب
 ُمداَف اَْلاَيِع ٌتِرْغَو اَكْباتْج َبدْجْأَو اَئيِشاَوم ْكلَمَو انُدألب ٌتَقئْسَأ وللا َلوُسَر اي ْمُهُدَحَأ َلاَقَ
 . ْمُهَل اَعَدَو َرَبِْمْلا َربثمْلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َدِعَصن اَنْيَْي لَ

 هْيَلَع هللا ىّلَص وللا ُلوُسَرَر ٍطْهَر ُةَرَشَع ٍدَسأ يتب ُدْهَو مْ مو يلع هللا ىَلَص ِهَْلَع َمقَو
 هل َكيِرَش ل ُهَدَْو للا نأ ائْذِهَش ان للا َلوُس ّر اَي ْمُهُمْلَكَتُم ٌلاَقَك ِهباَحْضَأ َّعَم ٌسِياَج ّمّلَسَو

0 

 اَض ْمكنُك نإ ٍناَميولل ْمُتاَدم نأ ْمُكيَلَم نم , هللا لب كال يلع اوُنْمَتأل ْلق اوُمَْسأ

 ا لا ع و ١7[ :تارجحلا]

 ىلَح اهم اوُلكأك ٌسِبَح نم ُةئفج ْمُهل مدََو مهب بَحَد ِدادقمْلا ٍباَب ىلإ وهلا ملف الجر
 ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ىَلِإ اهب ٌلَسْوَأَو ةَريِغَص ٍةَعْضُق يف َعِمُجُف ٌءْيَش اَهِبفَو َُعْضَقْلا ٍتْدُرَر اوله
 ىلكأ م اراهت ىلع ٍ < ِتْيبْلا يف ُهَعَم ْنَمَ وُ اهني َباَصَأَف ةَمَلَس ْمأ ٍتِيَب يف َمْلَسَو بلع هلا
 َْعَم اَبأ اي َنوُلوُتَي أي اول ىلح ضيف امو ٍمهنلع كِل وُ اوما ام ُفِيْلاَو مه ان

 د وأ مهر رمل للم يلي ىلع يل نا الإ ماَعُطلا ٌبَحَأ ْنِ م اله َفْنِ

 ُالّصلا ِهْيَلَع ِهِعِباَصَأ ُةَكَرَب هِله ّنَأَو اَهُدَرَو اًهْنِم لَكَ ُهن أ ملَسَو لَ هللا ىَلص هللا ٍلوُسَو رب

 اوُناَقَأَو َضْئاَرُمْلا اوُمّلَعَتَو ابقي اوداَدْزاَو هللا ُلوُسَر ُهّنَأ ُدَهْشُن ٌنوُلوُقَي زكا لمحت الخلاب

 . ْمهيِلْمَأ ىلإ اوُكَرَصْاَو ٌرئاوَجب ْمُهَّل رَمآَو َمْلَسَو هِيَلَع ُهللا ىَلَص هللا َلوُسَر اوُمْدَو ْمُث اَمايَ

 هَل مهي بحر الُجَر َرَشَع كلا اوُاكو هَل دو ملسَو هع هللا ىَلَص هن هِيَلَع َمِدْقَو
 مدَكَر ءاوُريجأ ْْكَو اوُكَرصلا ْمَث َلقَرِم ٍبَرَهَو مأشلا حب ْمُهَرْكَب و اوُمَلْسَأك ُمالَّسلاَر ٌةالَصلا

 يذلا هَل ُدْمَحْا ملْسلاَوُةالّصلا ََِْع لاقت اوُملسأك ِّيَِب ُدفَو َمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص بَل

 ىَلَص هللا َلوُسَو اوُمدو مث الا يف َوُهَ مالشإلا ريغ ىَلَع تام نم لكف مالشإلا ْمُكاَدَ

 َرَشَع هالك اوُناَكَو هرم يتب ُدفَو َمْلَسَو هلع هللا ىَّلَص ِهِيَلَع َمَِكَو «ْمُمَراَجَأ نأ َدْعَب مْلَسَو ِهَِلَع
 َلاَقَق اَنَل هللا ٌعْداَف َنوُتيْسُمَل ان | ِهَللاَو اوُلاَقَك ُدآلبلا َفِيَك ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِْيََع ْمُهَل لاق الجر
 دق عمدا اوُدَجَوَف ةَرِئاَجْلاب اوُعْجَرَو اًماََأ اوُماَقَأ مث تملا ْمِه مهِقْسا ْمُهّللا َمْلسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص

 لَو هل هللا ىَلَص وللا لوُسَو هيف مُهَل امك يلا مزيلا كلف يف ثري
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 نحن هللا ٌلَوُس َر اَي اوُناَقَك َةَرَشَع اوُناَكَو َآلْوَح ُدْفَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِنَلع َمِدَقَو

 اَهَلوُهْسَو ضألا ٌدوُرَخ انْيِكََو ٍليإْلا طابآ َكِيلِإ ائْيَرض دُقَوِهِلوُسَِب َنوُقْدَصُم هللا َنوُيْؤُ

 مُكريسم نب ْمُترَكَذ ام انأ ملَسلاَ ُةالَّصلا ِهْيَلَع َلاَقَف كَل َنيِرِئاَز اَئْمِدَنَو ِهِلَوُسَرِلَو هلل ٌةَئِمْلاَو

 يِتَراَز نم ُهنإَف كَل َنيرئاَز ْمكَلْوق امأو ٌةئَسَح ْمُكِدَحَأُريِعَب اًماَطَخ ٍةَوْطَح لك ْمُكَل نإ ّيَِإ

 ْمُهَرُم رمأو نا شارل السلا ةالشلا هيلع غول أ قايل مْوَي يِراَوَج يف َناَك ٍَئيِدمْلا

 ىَلِإ اوُعَجَرَو ْمُهَزاَجَأ ْمُث اًدَحَأ اوُمِلْظَي ل ْنَأَو ٍراَوِجْلا ِنْسَْو ٍةَناَمَألا اََأَو ٍدْهَعلاِ ءاَقَوْلاِ

 برام دقو لَو يلع هللا ىَلض هل كَ .ةكوُدبَي اوك يذلا مكّصلااوُمَََو مهر

 نا ٠ هيَلَع ُهَءاَجْف وللا ىَلِإ ْمُموُهْدَي ٍلِئاَبَقْلا ىَلَع ٍهِضْرَع ْماََأ ِهْيَلَع ْمُهْظْقَأَو بّرَعلا ظَلْمأ اوُناَكَ

 . مهيلْخَأ ىلإ اوُقَرصلا مك اوُملْسأك ةَرَشَع ْمُهنِم مالا و ٌةالَّصلا

 ىَلَع ُهوُعَياَبُف الجر ٌرَشَع ٌةَسْمَْح اوُناَكَو َءاَدَّص ُدْفَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْيَلَع َمِدَقَو

 دقو مْ مو ِهِيَلَع ُهّللا ىّلَص ِهْيَلَع َمِدَقَو مالْسِإْلا مهيِف اَمْفَق ْمِهِمْوَت ىَلِإ رقت نإ

 مِلُتَو «ٌنيِعِجاَر اوَُرَصُناَو ٌرئاَومب ْملَسلاَو ةالّصلا هن ِيَلَع ْمُمْراَجَأَف اوُمَّلْسأَف رْث هَل ةَنالُث ٌناّسُع

 0 نقشت رث هعيش نام لَ مس هلل ىل هع

 للا ميلا يف ثرطنأ ْدَق اَهوُدَجَوُف ْمِجِدألِب ىَلِإ اوُعَجَرَو ٍزِئاَوَجْلاِ ْمُهَل َرَمَأَو ُهوُعْدَو ْمُث ْمُهَل
 يد اس هيلع هللا ىَلص َْلَعَمَكَو «مْلسَو ِهِئَلَع هلا ىَلَص وللا ُلوُسَر هيف ْمُهَ ام

 ٌلاَوْمَأ اَنَلَو هل ةَرخه آل ْنَمِل َمالْسِ | ال نأ اودَبْحَأَو انْاَرُق اَنيَلَع َمِدَق هللا ٌلوُسَر اي اوُلاَقَل سْبَع

 اوُقنا ٌمالّسلاَو اللا يلع لا اًنَجاَعو اهات ةّرجه ال ْنَمِل مالْسِإ أل 00

 .مُحَصْفَي متل ىتغتو انيش ْمُكِلَمَ ني مكي آف م
 هيف ابنك ْمُهَل َبقكَو مالشإلاب وُ هَرَشَع داع ُدْفَو مُلَسَو هَ هللا ىَلَص ه ِهْيَلَع ٌمِدَقُو

 ءاوُقَرَصْلاَو ُمالَسْلاَ ٌةالّصلا ِهَِلَع ْمُهزاجَأَر اَنآرُف ْمُهَمْلَعَف بغت ّنْب ٌيَبأ 0

 يكد لاك يلا ديوس نب دي نب ةَمَقْلَع ْنَع ألا ُدفَو مَْسو هيلع هللا ىّلَص هَل لع ٌمِلَقَو

 اًمَلَق َمْلَسَو هلع لا لح ل وسو ىلغ يب نم بس عباس ثوم نش يب

 ىلا لد م ةويؤم ان أت ا اكو تنس نم ىأ انة ُهاَنْمّلَكَو ِهْيَلَع اَنْلَخَد

 رع نسمح انل مامي ْمُكلوَم يق ام ؟ 4 يم رك ُلُكِل نإ لاَ و َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 اهب ائفْلْحَت ٌسْمَحَو اهب ٌلُمْعَت نَأ انْتَرْمأ نشكو اهب مل ذأ كلش ار أ اهني ٌسْمَخ ٌةَلِْضَح

 يِتْلا ُسْمَحل | ام َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َلاَقَك اَنْيَش اًهْنِم ٌهَرْكَت نأ | اًهْيَلَع نشف ةُيِلِماَجْلا يِف
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 اق ِتْوَمْلا َدعَب ِثَْبلاَو ِهِلْسْوَو همك هيَكِئالَمَر للاب َنُِْن نأ ان اكثونأ ان انلُك يِلْسُ مَآ
 ةالّصلا َميِقْنَو هللا الإ َهَلِإ ال َلوُقَن ْنَأ اْنَرَمَأ ائلُك اًهب اوُلَمْعَت ْنَأ ْمُك دمأ يلا سْنَكْا اَمَ
 يهلا ليدل امو نك ليبش دبلإ اكفطشما نإ تيل عنو تاضئو موصل ةاكألا يول

 ِءاَضَقْلا ٌرُمِب اًضْولاَو ِءألَبْلا َدْنِع ٌرْبّصلاَو اخرا دن ٌرْكشلا اهل ِةَيِاِهاَجْلا يف اهب ْمُتفلَخَ
 اَمَلُع ءاَمَكُ َمْلَسَو لع هللا ىْلَص لامك ءادغألاب املا كو اللا ٍنِطاَوَم يف ٌقْدْصلاَو
 مكل ْمِيََق اًسمَح ْمُكديِزَأ اَنَأَو م أَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص لاَ ْمُث هان اوكي نأ مههتف ْنِم اوُداَك
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 الو ٌنوُنكْسَت آل اَم اوُنْبَت لَو َنوُلكأَت آل اَم اوُعَمْجَت ال َنوُنوُنَت امك مقل ْن ْنِإ ةَلْضَخ َنوُوْشِع

 اوُبَغْزاَو ٌنوُضَرُْت ِهْيَلَعَو نوُعَجْرُت ِْيَلِإ يِذلا هللا اوُقَ و َنوُنِئاَ ادع هلع ملأ ٍءْيَش يف اوشفاكت
 اوُلِمَعَو ٌملَسلاَو ٌةالّصلا ِهَْلَع ُهَْيِصَو اوطِفَح ْدَقَو اوُقَرَصْلاَف َنوُدْلْخَت ِهِيِفَو َنوُمَدْقَت هْيَلَع اًميِف
 . ْمُهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا َيِضَر اَهِب

 نب طيِقَل نإ طبق ُنْب ْمِصاَع لاَ ٍقِفنُمْلا يَِب دو َملَسَو ِْيَلَع هللا ىْلَص يلَع مِنَ
 نب ُكيِهَن هل ُلاَُي هَل ٌبِحاَص ُهَعََو َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص وللا ٍلوُس َر ىَلَع اًدِفاَو جرح ٍرِماَع
 ٍةاََعْلا ٍةالَص ْنِم َفَرَصْا َنيِح ّمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص ُهاَِيئاَو لاك قمَتُْمْلا نب : ِكِلاَم ِنْب مِصاَع
 مي عا الم ينص محتل ثابخ ذك ىلإ ٌساَئلا اَهيَأ اي لاق ابيل سائلا يف ما

 ُث لأ هللا ُلوُسَر ُلوُقَب اَم اَنَل ْمّلُما ُدَل اوُناَقك ُهُمْوَك ُهَنَعَب ءىرملا نِم ْلَهَك الأ َمْوَيلا اوُعَمْسَتِل
 كيلا اركي وغمشا الأ كفل له ووشت يلإ ا هيما كيبح ذأ ديل كمي ل
 َطَسْبك َكُعياَبأ َمالَع هللا َلوُس راي ُتُْك لاق مث ِهِفَوٍرائلاَو ٍةلَجْلاَو ٍروُشُلاَو ِثغَبْلا رك بف

 اًئْيَش ِهّللاب كر رْشُن آل ْنَأَو ٍةاَكِّرلا ٍءاَن ِهِإَو ةالّصلا ماَقإ | ىَلَع َلاَقَو ُهَدَي َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص

- 
 ا

 اوُنّركَك ٍلُجَر ْيَتئاِم يِ ٍدوُئولا ٌر ٌرجآ ْمُهَو محلل ُدَْو َملَسَو ِْبَلَع هللا ىّْلص َِْلَع منَ

 اوناَك دَكَو مالشإلاب َنيَرِقُم مْ َو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر ىَلِ اوْواَج ّْمُث ٍفاّيضألا راد
 يف ُتِئأَر ين هللا َلوُسَر اي وِرْمَح نب َُاَرز ُهَل ُلاَقُي ْمُهْنِم ْلجَرَلاَقَ ٍلب نب ٌداَُم اوُعياَب
 هَل َلاَثَك ىّرْخَأ َمَفْسأ اًيْذج ُْتَدَلَو اَهّْنَأَك اَهُْكَرَت ا اننأ أر لا تأ امو لَم ام اذه يرْفَس

 ذك اَهْنِإَف َلاَق ْمَعَن َلاَق لمح ىَلَع ٌةَرِصُم كَل ٌتْكَرَت ْلَه َمّلَسَو ِهْئَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر

 لَه لاق ُهْئِم هب اَندك ينو ذا اق ىو َعقسأ هب ام وللا لوُسَ ا لاق كل هَ اَمالُع تدل
 لاق ُكْدْيَع ِهِيَلَع َمَلَطا الو دَحَأ هب َمِلَع اَم انين قَحْلاِب َكَمَعَب يِذَّلاَو َلاَق ُهُمْثكَت صرب ْنِم كب 5
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 َلاَق ِناَتَكَسَمَو ٍناَجْنْمُدَو ٍناَطْرُ ِهْيَلَع ٍرِذُْمْلا ّنْب َناَمْعُنلا ُتْيَأَرَو هللا َلوُسَر اَي َلاَق َكِلذ َوَُك

 ءاَطْمَش اًروُجَع ُتْيأَرَو هللا َلوُسَر اَي َلاَ ِهِتَجَْبو ِّيِز ٍنَسْحَأ ىلإ عج َمَجَر ِبَوَعْلا ُكْلُم َكِلُذ

 نت ثلاختف ضرألا نم تحير ااث ثول يذلا كلَ لاق لا نب تر

 أ ف لوك 3 كلت أسوي هللا ىلَص هلل لوو لاو هذه ُلاَقُي يِل نْئا َنْيبَد

 هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َفلاَخَو ْمُهَماَمِإ ُساّئلا ُلُمفَي َلاَث ُةكِِفْلا اَمَو هللا َلوُسَر اَي َلاَق ِناَملا

 ىلخأ نمؤملا دلع نؤنلا مم ركبت خم #2 اهي رسلا ُبِيْحَي ِهِعباَصضَأ ني مّلَسَو ِهْيَلَع
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 ٌعذا هللا ٌلوُسَر اي َلاَق َكَنْبا اًهَكرْذَأ َتْنَأ تم ْنِإَو ٌةَِفْلا كحد كلا 0 برش ْنِم

 كا نقبك تاتش اراب مهلا مس هيلع هللا ىلص هللا لرش هك اتينا ذأ لا

 هْنَع ىَلاَعَت هللا ّيِضَر نان ل كلغ مل
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 ثلاثلا دصقملا
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 يكل ِهقالْخأَو ِهيَروُص ٍلاَمِجَو ِهَفْلِح ٍلاَمَك نِم هب ىَلاَعَت هللا َُلْضق امي

 ِلِئاَمَش ىَلَع َلِمَتْشَي َوْهَو ؛ هبل هِتاَبَح ةَروُرَض وعْذَت امو ٍةيضْرَمْلا هِئاَضْوَأَو
 ِلوُصُف ٌةَعَبْرأ هيِفَو َمُلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِةَ ٍةَفيِرْشلا

 لوألا لصفلا

 مَلَسو هلع هللا ىّلَص ِهِتَروُص ٍلاَمَجَو هيَقْل ٍلاَمَك يف
 ُلَعَج ذك ىَلاَعَت هللا نأ ٍناَميإلا َمْلَسَو ِهْيلَع هللا ىّلَص هب ٍناَميإلا ماَمَت ْنِم نأ ملا

 :يِريِصوُبألا لاَ ُهّلْثِم ْيَِدآ ُقْلح ُهَدعَب الو ُهَلْبق رَهْطَي ْمَل وْجَو ىَلَع فيلا ِهَِدَب َقلَخ

 مسا ؛يرات انيرش ةططشا أ لروضن الفت مت يذلا رهن

 بدع مدت اق وه زق شو هلع لل لش ين مت قرين يزل لا

 ملَسَو لع هللا ىَلَص (فيرشلا هج و اَمأَن) .َمُلَسَو هلع هللا ىَلص َُمَيْوُ اَنُتِيْعَأ ْتَقاَطَأ اَمَل

 اهو سائلا َنَسْحَأ مْلسَو يلع هللا ىَلَص هللا ُوْسَر نك لا ارا نع ٍناَكبْشلا ىَرَر دق

 هْبَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ْنِم َنَسْحَأ ُتْيَأَر اَم ُهْنَع ُهَللا ّيِضَر َهَْيَرُه وُبَأ َلاَقَو اْلُخ ْمُهئَسْحََو

 ُهُرْيَغَو يِذَمْرُتلا ُاَوَر ِهِهْجَو يِف يرجت ٌسْمّشلا نأ َمْلَسَو

 لْكِم ْلَبَآل َلاَقَك ٍفْئّسلا َلْثِم َمْلَسَو ِهْئلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ُهَْجَو َناََأ ُهاَرَبْلا َلِئْسَو

 هو ناكأ لَو هَل لاقَو ةَرْهَس نب رباَج تيت نم ميم باور يَِ يالا ارم

 .اًريِدَتْسُم َناَكَو ِرَمَقْلاَو ٍسْمْشلا َلْئِم ْلَب أل َلاَقَق ِفْيَسلآ َلْكِي م و ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر

 ةَرَمفُم يأ ٍناَيِحْضإ ليَ يف َمْلَسَو هَ هللا ىْلَص وللا َلوُسَ ُتيَأَر لاق َرُمَس ِنْب باج ْنَعَو
 ىَرَرَد .ِرمّقْلا نب نَسْخَأ ُيَِبَع يف َرْهََ َرمَقْلا ىلِإَو ِهْيلِإ ُرْظْنَأ ُتْلَعَجَف ءاَرْمَح ٌةْلُح ِهْيَلَعَو

 مُهَطُمْلاب نُكي مَ لاقت مْلَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص ُهَقعَ هنأ لع هللا َيِضَر ٌيِلَع ْنَع ُهدْيَغَو ُيِذِمْْملا
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 ْمَل يأ ِوْجَوْلا َُرَدُمْلا ٌمْلكُمْلاَو ٍنَمَسلا ُريِيَكْلا ْمُهَطْمْلاَو ٌريِودَ دهجَو يف داَكَو مقلكشلا لَ

 هللا ىّلَص هلل هللا ُلوُسَ ناك يره وأ َلاَقَو .ليبق زيود وهو يف لب ِهجَوْلا ريت ديِدَش ب

 . ةَجَوْلا عِقتْرُم ُرِيَغ ْرْيَغ ٌةَلاَطِتْسا هيف ام َّز َوُم ٌليِسألا ُدَنسْلاَو . ِنْيَدَحْلا َليِأ ْلَسَو ِهْيَلَع

 ٌرُس اَذإ َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َاَك َلاَق ِكِلاَم ٍنْب بَ ْنَع يِراَخبْلا ٌجَرْخأَ

 اذإ َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص ناك ُةَِئاَع ْتَل انو ئي َكِلذ فرغت اكو رمق عطه ُههْجَو َراكَكْسا

 اَنْ لإ تلقا ينال ذلخ ممل يب رت تي لح ىفَو ٠ .رَمك مط هنأ ههجَو ُهيراَمأ قرت وُ
 ع هت ديس ىلع نوْمْشَم اذه مقل ٍةطِش لِ وسو مأَسَو هَ هللا ىََص لل لوْ
 نا للا 1 هل ٍلوُسَر ُهَمجَو 0 تافِيْلألا

 ْثْلاَك َناَدْمَه ْنِم ٍةأَرْما ِنَع ٌيِئاَدْمَهْلا حس يبأ ْنَع ْيِنَهَْبْلا ىَوَرَو ِرَمَْف ُةَراَد هناك 0
 هَلْ رأ مل ِرذَبلا هبل ِرَمفلاَك لاك هيهبَش اه لق عنز هلع ل لص يا

 يل يم ذوَعُم تل عيل تلك ناك هديب يِبأ نع ع ُهْرْيْغَو ُىِمِراَذلا َىَوَرَو .ُهَلِْم اة
 . ةَعِلاط ٌسْمّسلا َتْلُق هيأ زل ثلق ملسَو ع للا ىلَص هللا لرش

 َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهللا ىَّلَص وللا َلوُسَر انل ُفِص هَل هنأ ٍلْيَمَطلا يب أ ْنَع ْمِلْسُم ىَدَرَو

 نَأَكَو هآزِملا ُهَهْْجَر ْدََكَف ؛س اذ مالَسلاَ دلْصلا دْيَلع َناَكَ هجَوْلا يلم ضي هينَأ َناَك َلاَثُك
 امأَو) ءِرذَبْلا هليل ٍرمقْلا ولت ُهُهْجَو اللتي ةَلاَم يِبأ نبا ٍثيِدَح يِفَ .ههجمَو يِف ىَرت َرْدجلا
 ٌماَر امه : هلو ِزيزعْلا هباَمك يف ىَلاعت هلا ُهَفَصَو ْدَقَف َمْلَسَو ِْيلَع هللا ىَلَص (فيِرشلا ُهْرَصَب

 َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ْيِقَِيَبْلاَو اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِساّبَع ِنْبا ْنَع يِراَخْبْلا ىَوَرَر 4ىَقط اَمَو ُرَصَبلا
 ين ٍراَهئلاِب ىَرَي اَمُك ِةَمْلَظلا يِف ليَللاِب ىَرَي ناك َمّلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا ٌلوُسَر ُنأ اَهْنَع هللا

 اكهش يتلف نذرت له لا ْملَسَو هلع هللا ىَلَ هلأ هلع للا يِضَر ير يِأ ْنعَو هلا
 ُيِراَخُبْلا هور يِرْهظ ِءاَرَو ْنِم ْمُكاَرَأل ين | ْمُكُدوجْس لَو ْمُكْعوُكُر ْيَلَع ىَفْحَي ام ِهُللاَوَق

 ْمُكم ام ينِإ سلا ا اي لام مَّنَسَو بَ ُهَللا ىَلَص أ نأ او نم ملم لَ يل

 . يِفْلَخ ْنِمَو يِماَمُأ ْنِم ْمُكاَرَأ ينإق ٍدوُجسْسلاَو عوكرلاب يِنوُقِبْسَت هس

 «َنيِدِجاَّسلا يِف َكَبْلُتَتَو ٌموُقَت نيج َكاَرَي يِذّلا :ىَلاَعَت ِهِلْرَق يِف ٍدِماَجُم ْنَعَو

 اَمَك ٍفوُمّصلا ّنِم ةقلح نم ىَي ملَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُصَر ناك لاك 115 ءارعشلا]

 يِفف ىَرُي ناك م ْاَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص ُهنأ ِءاَنُّشلا يِف ٌضاَيِع يِضاَقْلا َرُكْذَو .ِهْيَذَي َنْبَب نم ىَرَي

 تقتل َتْفَتلا اَذإَو َةَلاَ يبأ نْبا ِثيِدَح يِفَر , َرَشَع ْىَنْلا ٌيِلْيَهْسلا َدْنِعَو اًمِجْن ْرَشَع َدَحأ ايلا
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 ِءاَمَّسلا ىَلِإ | هِرْظَن ْنِم لوط ضذألا ىَلإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُه ظن فزطلا ضِفاح اًعيِمَج
 ْنَعَو عصا يِلَي يِيلا ِنيَعلا قش ٍِّش ٌّقِشِب ٌرظْنلا َوُهَو ظخّللا َّنِم ٌةَلَعاَنُم َيِهَو ُةَطَحَالُمْلا ِهِرَظْن لج
 ٍراَمشألا َبَدُهَأ أ نيا يطع مسوي هللا ىَلص للا ُوُسَر ناك هلع هللا يِضَر ُيِلَع
 .ْيِقَهِببلا ُهاَرَر ٍةَرْمَحِب ٍنِيَعْلا َبْرْشُم

 َلَكْشَأ مقلا َعيِلَص ْمْلَسَو ِهََْع هللا ىْلَص هللا َلوْسَر ناك لا ةْرْمَس ٍنْب ربا ْنَعَ
 ٌدوُمْحَم َوُهَو ِنْيَعْلا ضاّيَب يِف ٌنوُكَن ةردخلا ُةلْكْشلاَو .ميلشُم هاد ِنَْمَقْلا سوُهنم وُهنَم ِنْيِئْيَعْلا
 ُهَللا َّيِضَر ٌّيِلَع ْنَع ِتيِدَح يف ُيِذِمْرَلا َدْنِعو .اَهِداَوَس يِف ٌةَرْمَح اَهْنِإَ ٌةَلْهْشلا اًمَأَو ٌبوُبْحَم
 جدأ ٌبَرْشُم ضي ٌريِوذَت ٍهِهجَو يف ناك لاق َملَسَو َِِلَع هللا ىَلَص وللا َلوْسَر تع هلأ هَ
 .ِنْيَعْلا ُرَعَش َيِهَو ٍراَمشألا ٌبَدْهَأ ٍنْيَْعلا

 َبّدُهَأ قَدْ ةَوْسأ ملَسَو هلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ ناك لا يِلَع ْنَع اًضْأ دنع
 ينكر ِنَميْلا ىل ىلإ َمّلَّسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ي ىنَتَعَب لاق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٌيِلَع ْنَعَو .ٍراَمْشألا
 ٍريِصُفْلاِب الو ن يابا ليرطلاب سيل تقف مباقلا اه فص يل َلاثق وُ ٍراَبشَأ نم رح
 هكيَع يف ُرْبحْلا َلاَق يِنْرْضْسَي ام اذه ُتْلُق اًذاَمَو َرْبَْلا َلاَقَق ُتَكَس ْمُث ؛ ْيِلَع لاق هيِفَو َتيِدَحلا

 َرْفِس يِف ٌةَمّصلا هذه ُدِجَأ يْنإَف ُرْبَحْلا لاَ ُهْيَمِص ِهللاو هِذه ّيِلَع لاَق م 0
 َلاَق ْدَقَف (فيِرَشلا ُهْعْمَس م اَمَأَو) . ٌةَفاَك سائلا ىَلِإ هللا َلوُسَو هنأ يب هنأ ُدهشأ اَنَأَو يف
 نأ اهل قَحَو هاَمْسلا ِتْطَأ نوُعَمسَت أل ام ٌَمْسأو نورت َال ام ىَأ يأ عاشو اعلا لش

 ْنَع ُيِذِمْرُتلا ُهاَوَر ىَلاَعَت ِهَلِل ٌدِجاَس ُهَتَهْبَج ٌعِضاَو كلَم هو الإ َعباَصَأ عَبْدَ ُعِضْوَم اَهيِف َسِمَل طب
 يف ََْسَو هلع هللا ىَلص هللا لوس امن مازج يب ممكح نش من بأ ىتق ٠ .ٌرَذ يبأ

 ِءاَمَّسلا ٌطيِطَأ ٌمَمْسُأل ي يل لق ءيئش نب غشت ام وأ عيش أ ام نوُعَمْسَت ْمُهَل َلاَق د هباَحْصَأ

 انأَو) «ثْؤصلا طبليألاَ اق وأ دجاَس كلم لَو الإ رب عضم ايف ام هت نأ مل اَمَ

 اقَصو اذه نييجاَحلا نوف نحل َحِضاَو َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص َناَك ْدَقْف (ُميِرْكْلا ُهُنيِبَج

 زباعشلا ني لحد نع قبلا لجو ةخساز يأ نجلا تْلَص يئيجاحلا ورم لاق لَ

 يق ةةلا مط يشجلا نس لجو إف سون للا ىَس وللا لوو تأ ا

 اَق ّمُث ِرَعَّملا ٍرِفاَوْلا ٍليِرطلا ِسْوَفُمْلاِب ٌرْسْفَو ِبِجاَوَحْلا م ّحْزَأ هلام يبأ نبا لاَقَو .ِنْيَبِجاَحْلا

 ,ٌبْضُقْلا ُهَرِدُي ُفْرِع اَمُهْنِيَب ِنَرَث ِرْيَغ ْنِم ُمباَوَس

 َنْباَي ْعِطَأَو غَمْسا ٌمالكلا ِهْيَلَع ىَسِيِع ىَلِإ ىَلاَعَت ُهّللا ىحؤأ لاق َناّيَح ِنْب ٍلِتاَقُم ْنَعَو
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 ْيَلَعَو ُدْبْعاَق ياي َنيِمْلاَعِْل هي َكْتلَعَجُف لخف ٍرْيَغ ْنِم َكُئْقَلَخ ين ْذِإ ٍلوُثَبْلا ركبلا ٍةَرِه

 ٌبِحاَص يملا يبدل اوُقَدَص ٌلوُزَأَأل ُموُيَمْلا ُىَحْلا ُهَللا انأ ين ٌناَروُس : فأل سك كر

 ِنْيَبِجاَحْلا َنوُوْقَمْلا ٍنيَِجمْلا َتْلَّصلا سأؤلا َدْعَجْلا ٍةَواَرِهْلاَو ٍنيلْلاَ ٌةَماَمِعْلاَو ةَعَرْدِمْلاَو ٍلَمَجْلا

 ةيخّللا ّتكْلا ٍنْيَدَحْلا َحِضاَوْلا يفنألا ىتفألا ِنْيْبَعْلا لَجْنَألا نْيتْيَعْلا ْجَع عدلا راَمشُألا بدُمَألا

 ُلَجْنَأْلاَو .َتيِدَحْلا ٍةّضِف ٌقيِرْبِإ ُهَقْنَع ناك ُهئِي ُحَّنْنَي ِكْسِمْلا ُحِبِرَو وُلؤُللاَك ِهِهَْو يف ُهقَرَع
 .نْيَيِجاَحْلا اميل ِكيِرْخّنلاب ُنَرَقْلاَو ِنْيعْلا ٌقِش ُعِساَوْلا

 ٍريَغ ْنِم ْمِباَرَس ُةَبِجاَوَح ّنَأ َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِيِْص يف ُحيِحّصلاَو ريْثألا ُنْبا َلاَث

 بتزأ ةقرو ةلوط بألا يف ىتقلاَ ٠ َةَلاَه 0

 َناَك ُهّنأب ُهُدْيَغَو ٌةَلاَم يبأ ُنْبا ْمّلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَفَصَو ْدَقَو ؛ولَسَو يف ٍليِلَق ٍبَدَح َعَم
 ِهْيَلَع ناك ٌسنَأ َلاَثَو . سأؤلا ٌمُحَض ُهَهْجَو هللا َمّرَك ٌّيِلَع َلاَكَو . أولا يأ نال مي

 ٍشاَشْمْلا ٌليِلَج ٌيِدَمرّتلا َِ اذ يف لو مانجا لسوف هو سيات مش الل ٌةالَّصلا

 ْعَمَتْجُم ْدَتَكلاَو .اًهَميِظَع يأ ِنْيَبِكنَمْلاَو ِنْيَقْْرِوْلاَو ِنْيَنَبْكْرلاَك ماظل ِسوُوُرِب ٌرْسْفَو ِدَتَكْلاَو
 ما مو
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 هللا ّيِضَر ْىِلَع هب ُهَْفَصَو امك ٍفْنَأْلا ىلْغَأ يأ َنيَنْرِعْلا ٌنِقد مالَلاَو هالّصلا يلع َناَكَ

 ىَنَقَأ هَلاَه يبأ نا لقد .طَسَوْلا عقم اشو سو فنألا ىتأب اضأ سوو لع

 ُهُمَق اَنَأَو) . فلا ِةَبَصَق َمَك ُليِوُطلا ْمَهَأْلاَو .مَش ّضَأ هلَمأََي ْمَل ْنَم ُهُبِسْحَي ُهوُلْعَي رون ُهَل نيِنزِعْلا

 َلاَقَو . مقل نبض لك مل هل لل ىل لأ رج فن ملسو للا ىلض (تيرلا

 ٍركِصب متو هي حلمت ُبَرَعْلَو هم ٍةَعَسِل يبي هاد ةميتحبو ملكا ختي ةلاق يب بأ ّنْبا

 اَمُواَمَو ناَئْسَأْلا ُقَنْوَر ُبَئَّشلاَو .ناكشألا جْأَُم ب َبَئْشَأ َلاَقَق َةَلاَم "يب نبا ُهَفَصَوَر .مُقلا

 ٍنْبا ِنَعَو . اًيائّثلا ُقاَرَب ُهْنَع ٍةَياَرِر يِفَو اَياكّنلا ُحْلَبُم ٌىِلَع َلاَكَو .اَهُ ْذَُم يأ ٍنائْسألا ُّلُْمَو

 ْنِم ُجْرْخَي روُنلاك َيِنر ْمْلَكت اذإ ِنْيْلا جلف َمّلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َناَك لاق سابع

 َنَسَأ َملَسو لع هللا ىْلَص هللا ُلوُسَو نا ُهُرْيغَو ُيئَرَبْلا ىَدَد ٠ ُيِذِمْرتلا ُهاَوَر ُهاَياَنَت ني 4

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُس ر امْعباَب لاق ةئاَصْرق يب ْنَعَ . مق مث ْمُهْنطْلاَ نيف لدا

 ٍلُجُملا اًذه َّلْثِم اَنْ اَم ّىَنُب اي يِتَلاَحَو ين يل ثّلاَق اَنْعَجَ اًمَلْف يِتَلاَحَو يّئَأَو انآ َمْلَسَو
 (فيرشلا ُهُقيِر اَمأَو) ٠ هيف نم ٌجْرْخَي روُثلاَك اَنْ املك َنْيلَأ لَو نزف ىقك لو اجر نسخ
 َمْلَسَو يَلَع هللا ىَّلَص هللا َل رْسَر نأ ٍدْعَس ِنْب ٍلْهَس ْنَع حيِحّصلا يَ ّمَلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص
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 نا سه هللا ُهَبِحي و ُهَلوُسَوَو هللا ٌبحْب ِهيَدَي ىَلَع هللا ُحَنْفَي الجر ادن هَ ةيارلا ٌنّيِطمُأَل رَبْبَخ َمْوَي لاَ

- 

 نآ وجرت مهلك يك علو هه لا ىلَ وللا لو َر ىَلَع اودع ُساّنلا َحَبْضَأ ام 0

 يَ هيل اوُلِسرَأَك لاَ هِيَ يع يكتشي وللا لور وه اولاق ٍبِلاَط يبأ ّنْب يِلَع َنْيَأ َلاَق اَهاَطْعي
 . ْمَجَو هب ْنُكَي مل ْنَأك ىّتح ارب نيف هينِم هناي يف امو هيلع هللا ىْلَص هللا ُلوُسَر ٌقَصَبُ وب

 نأ ِراذ يف رب يف َقَّصْبَو كما ُةَحئاَر اه حاف رثب يف َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص مَ

 ءاَعْضرب وعدي ءاروشاع موي م و ِهِيَلَع هللا ىَلَص َناَكَر .اًهْنِم بَّدُعَأ دك 0 كيِدَمْلاِب ْنَكَي ْمَلُ

 أِإ ْمُيَئْعِض هد آل ٍتاَهْمألِل ُلوُقَيَو ْمِهِهاَوْق يف لِفْنيَ اَهْلَع ُهللا َيِضَر ملاك ديا ءاَعَضُيَ

 اج

 ىل
 ُتْنِب ٌةَرْيَمُع ِهْيَلَع ُتَلْخْدَو .يِقَهَِتلا ُهاَدَر ْمِهيِرَْي َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص ُهُقيِر َناَكف ٍلْيْلل

 : هَ ْمَضَمْق اديك ُلُكأَي ُهَئْدَجَوَف ٌسْمَح َّنُهَر ُهَِْاَبُي اَهّئاَوَحَأَو ّيِه ٍدوُعْسَم

 مل وويل

 لك اًهَتْعَضَمَت ٌةَديِدَق ّنُهَل ْمَضَمُق

 .مُهلا ؛ ٍةَسِئاَر ُرْيْكَت ٌفوُلُخْلاَو يِناَرَبطلا ُهأَوَر ٌفوُلُخ ٌنِهِاَرفأِل لجو ند هلا نيك همم ةَدحاَ
 يلي هيلع رف ىلَع وف قير نم اهي َتْنت نأ دَْب ةيرشلا وِ مَلَسَو هيلع هللا ىّلَص حسم نأ

 ؛ؤملط دعا دق ناك ُهلاَسِل ْنسَحْلا ىلفأو .ًةَحِْئاَر اني تي عقب اك اتق ىرش ب
 وللا ٍقْلَخ ٌحَصقَأ َناكف اكف ٌمْلْسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص (ِهئاَسِل ٌةَحاَصَق اَنَأَو) .َّيِوَر ىّتَح ُهّصَمْق

 هللا ىّلَص َناَك اَم اَهنَع ُهللا ّيِضَر ُةَمِئاَع ُتْلاَق ٍبوُلُقْلاِب ُذْحَأَي ُهَم انالك نأ ىلع األ مُمَيعأَ
 اًنذلَك ُةَمِلَكْلا ُديِعُي َنَأَكَو ُهاَصخأل ُكاَمْلا ُه مدا الح تعي اك ال4 قةزس طوني سو هيلع

 يَلَع ُهَللا ىّلَص ٍدْمَحُم ٍةَنْلِب َنوُمْلُكَتَي ِةََجْلا لَ َّنِإَو بْرَعْلا ٌحَصْق نأ ُلوَُي ناَكَو هع مهن
 ََلَسَو

 ل يأ نتي نب غشت لو نصلا كلوا لوشن , اي ٍباَطَخْلا | رم لاَ

 يف وُنَب نَحَن هللا ْيِبَل أ 147 َكإَو دا دل نأ دار بأ يخت هللا اتاكلُم لاق هَ هللا
 نز دغش نت يف كأشنو يببأت نشأت يني ٌلَجَو وع هللا نإ َلاق ُهَرككأ مُهْفَت ام ِناَسِلِب

 ْمُهَهاَحَصُم ٌتْعِوَسَو ٍبَرْعْلا يِف ْتْفَط ْدَقَل هللا َلوُسَر اَي ُهْنَع هللا َيِضَر ٍرْكَب وُبأ َلاَقَو . رْكَب

 ْنَم حَضفُأ اَنأ ىَوْرُي ام اَنَأَر .ٍدغَس يب يف ثأَهََو يبد يبدأ لا قلئم ْحَصْنَأ تغمس اَنْ

 ٌحِيِحَص ُهائْعَم نكل هَل ّلضأ آل ريثك نبا َلاَقْق ٍداّضلاب قطن

5 

 ْنَبْسُي ْمَل ِيِذْلا عيب ديلا ٍرجوُملا رقما َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هلك نم لماثلا َعَمَت دكَ و

 ع . زك ريلقلا يفت ام كل نم ضايغ ضال ءاَعْللا باتك يفز نيوز هل

 لح



 ُككَرْجَأ ُهَللا َكِتْوُي ْمِلْسَأَو ْمَلْسَت ْمِلْسَأ ٌمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع لوو بأ ْنَم َعَم ُهَْمْلا اس

 اَمنِإ مالْسلاَو ةالَصلا َِْلَع هلْ ُهَللا ُهَمِحَو هْرُكذَي مل امِمَر هور ورْيَغِب ظِعُو ْنَم ُديِعَّسلا «َنْيَتْوَم
 ريعل

0 

 هِلَمَع ْنِم ٌرْيخ ِنِمْؤُمْا هين ُهاَونام الإ ِهِلَمَع ْنِم لِاَعْنِل سبل ءِناَخْيملا ُهاَرَر ِتاَيثلاب نامل
 5 لو م ا ا م 7 ليم

 .ٍناحِبْشلا هاَوَر ىبكزا هللا لّْيْس اَي . ُنِناَرْيْطلا ُهاَوَر

 ِيفْوَج يف ٍدْيّصلا ّْلُك ؛يِناّرلا ُرِهاَعْلاَو ٍناَخِيّشلا ُهاَوَر ْدَسَحْلا ٍرِماَعْلِلَو شاَرِفْلب ُدلَولا

 َءاَرْضَخَو ْمُكاَيِإ ءٍِناَنْيْشلا ُهاَرَر ٌةَعْذَخ ُبْرَحْلا ءشْخّوْلا ٌراَمِج اَرَقْلاَو ُيِرُمْرُهَماَرلا ُهاَوَر اَرَقلا

 ءُرْعَبْلا َيِهَو ةئمو ٌعْمَج ُنَمْدلاَو ُيِزْمْرُهَماَولا ُهاَوَر ر ءوُشلا ِتّبْنَمْلا يِف َءاَئْسَحْلا أملا ِنَمْدلا

 ىَلَع الإ ٍناَج يِنَجَي ال وُرِس ُعِضْومَو ةئلاطب ْمُهْنِإ ي ْيأ ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر يِتَبْيَعَ يِشرُك ُراَصُنَألا

 ُةَسْفن بَلْ ْنَم ٌديِدّشلا اَمْنِإ ساّنلا َبَلُغ ْنَم ُديِدّشلا َسْيَل ْهَجاَم ُنْباَو ُدَمْحَأ ُماَمِإلا ُهاَوَر ِهِسْفَ

 قت يضملا ذل ةسفن كلذ يللا ةييشلا ام ٍةَعَرَصلاِب 0 «ٌناَبح ُنْبا ُهاَوَر

 الَبْلا ءُىِليَقْعلا ُهاَوَر ِةَناَم هألاب ُسِْلاَجمْلا ُهْدْيَغَو دم هَ َوَر ِةَئَياَعْملاَك ُْرْبْحْلا َسْبَل ءِناَخْيّسلا

 ْ .ُةرْيْغَو 7-5 ُنْبا ُهاَوَر ٍقِطْنَمْلاِب ٌلُكَوُم

 آل يأ ٍناَرْنَع اًهيِف ٌحِطَمَْي أل ءُيِراَخُبلا 5 ٍلْخْبْلا ْنِم ىّرذأ ٍءاَد يأ ءٌةَقَدَص ْرّشلا ُكِرَ

 مقالب َراَّيَدلا مدت ُةَّرِج ُ ٌرِجاَمْلا ُنيِمَيْلا «ِهْيْلَع ٌنْمّتُم ثم هلك كيس ةاَيَحْلا عار لَو ٌفآلخ اًهيِف ي

 مْلِعْلا ٌلضْف نِمَلُخلا ٍنَمْحّولا ٍدْبَع وُبَأ ُهاَوَر ْمُهُمِداَح مولا ُدْيَس ءِسْرَدْرِفْلا شيف ا

 ٍِظْمَل يِنَو ِهْيَلَع نمت ثُم ُرْيَخْلا اًهيِصاَوَن يف ُلْيَخْلا ُهُدْيَغَر َيِناَرَبَطلا ُهاَوَر ٍةَداَبِعْلا ٍلْضُف ْنِم ٌرْبْخ

 مْلِعْلا ْنِم ْنِإَو اًرْخِسَل ِناَيَبْلا َنِم نإ | مبا بوم ءاّيشأْلا ُلَجْعَأ ُنْيَخْلا اًهيِصاَونِب ُدوُقْعَم

 اوُنيِعَتْسا يراك هام ٍناتَمْع ُعَرَلاَ ٌةَحّصلا ءٌدُواَد وُبأ ُاَوَر اًمَكج ٍرْغّشلا َنِم + َّنِإَو ًالْهَج

 ٍرانْلا ين ٌةَعيِدْحْلاَو دكَمْلا «ُيِناَربَطلا هاَوَر ْدوُسْحَم ٍةَمْعِن يِذ لك ّنِْف ٍناَمْثِكْلا ِتاَساَسْلا ىَلَع

 ْمَّدَنَلا ُهُرْيَغَو ُدَمَحَأ ُهاَوَر نَمَتْؤُم ُراَشَتْسُمْلا «ٌمِلْسُم ُهاَوُر اَنِم ٌسْيَلَف انش ْنَم ؛ُىِمْلْيَدلا ُهاَوَر

 ْمِصْيَو يِمْعُي ٌءْيَّشلا ٌكُبُح «يِرَكْسَمْا ُاَرَر ِهِلِعاَنَك ِرْيَخْلا ىَلَع ُلاّدلا ْنِنارَبّطلا ُهاَوَر ٌةَبَْت

 ُهاَوَر ٌمِراَغ ْميِعْرلاَو ٌىِضْقَم ُنْيّدلاَو ٌةَدوُدْرَم ٌةَحْنِمْلاَو ٌةاَدَوُم ٍراَعْلا ُهْدْبَغَو َدْواَد وُبَأ ُهاَوَر

 ٍةَدِع يف يا اذ ْنِم َكْبَر َبِجَع ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ُةَشاَكُع اهب َكَقَبَس ُهُرْيْغَو ُيِذِمْرّتلا

 هاَنْعَم َليِقَو ِْيدَل َرْبَكَ ُهَدلِع َكِلُذ َمُظَع ريثألا | نبا َلاَف اَمَك ُاََْمَو ِِرْيَعَو ُيِراَخَبلا َدْنِع ٍتاَياَرِر
 صر

 مِيَسُم هَ : يملا عم لف ُلوؤْسَمْلا َسْئَل (ٍدِحاَو ُرْبُغ ُهاَوَر اًرْبَص َلِتُق ءَباَنَأَو ّيِضَر
- 

 ٍةَعاَط ىَلَع ْمُهَعْمَجَو ْمُهَني دأَت ْعَدَت آل يأ ُذ ُدَمْحَأ ُهاَوَر اَبنَأ َكِلْمَأ ْنَع ُكاَضَع ْمُفْْنَآل ُهُرْيَغَر

١ 



 ان نإ «ألكَم ُهَلَعَج ُهْنِكلَو اًَعْلاب ٌبْرّضلا ُداَرُمْلا َسِيَلَو َةَعاَمَجْلا َقْواَ ْدِإ اًَضَعْلا ٌىَش ُلاَقُي هللا

 ىَنَح يلكألا ةَرثك نِ ٍنطَبلا مالا طَبْلاَو يِراَحّبل هور مي ذأ اًطْبَحس ُلُثْقَي اَم عيِبَرلا ٌتِبْنُي

 نم مياَمْلا اينذلا عجم يف ِكَِقْمْلِل لكم َوْهَو كلا نم ُبْرْفَي يأ ْملي ؤأ ٌتوُمَيُل َعِفْتْنَي

 اَراَهْنَو الْيَل يِرْجَت ِءاَم ُنَْع ُانْعَمَو ِةَمِئاَن ِنْيَعِل ٌةَرِهاَس ّنْيَع ِلاَمْلا ُرْيَخ ءاَيِهََر يِف اًهِجاَرْخِإ

 ىَنْعَمَُو ُهُرْيَغَو مخأ مالا وز روم هك ذأ ةزوفأت ره مزعل يامي ؛ْمِياَن اَهبِحاَصَو

 هب عرسي ٍرْسُي ْمَل ُهلَمَع هب أطبأ نم «لخكلا َنِم ةفطْضُم ٌةَيِرَط يأ ةَروُبأَم ُةَكِسَو جالا ربك ةَروُمأَم

 ْمُكِلاَوُ أب سائلا | وُعَسَت ْنَل ْمُكَلِ | «ةُييَعَوُداَْلا ةاور اح ذكزت اًبِعرُر «ْمِلْسُم ُاَورُهُبَسَ

 َلَسَعْلا ّلَخْلا ُدِسْفُي اَمُك ّلَمَعْلا ُدِسْفُي ءيَسلا ُقْلْخْلا ُهْدْيْغَو ىَلْعَي وُبأ ُهاَو َر ْمُكِفالَسأِب ْمُهوُعَس سف

 نإ هللا ةداَبع َكِسْفتِل ضْقبُت الو تف ف لَِْأَف نب نيا اًده نإ ريغ كيرلا نر ُهاَوَر

 يِيلا هب داَُمْلاَو ْعِقنمْلا ُتَبئْلَو ُهُرْبَعو ُراَلا ُهَوَر ىقِنَأ اره لَو َعَطك اًضرأ هل بنما

 ضألا َّمْطَق ّوُه الق ُهْرْهَط عفيف عاّرشإلا اَجَر ُنيِطْت ل اَم ىَلَع اَهُّلِمْحَيَو ٍباَكْدلا ُكِسْعَي

 .اًمِلاَس ُهَرْهَظ ىَقبَأ الو داَرَأ يتلا

 ُهَسْفَْن َناَذ ْنَم ُسِّيَكْلا «ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ُهَبَلَغ الإ ٌدَح ُدَحَأ َنيّدلا ُداَشُي ْنَلَو ٌرْسُي نيدلا نإ

 «ٌمِكاَحْلا ٌهاَوَر ُيِناَمألا هللا ىَلَع ىَنْمَتَو اًهاَرَه ُهَسْنَن َعَبْبَأ ْنَم ُرِجاَعْلاَو ِتْوَمْلا َدْعَب اَمِل َلِمْعَو

 كِيَلَعُف اًهِبَسَحَو اًهِنيِدَو اَهِلاَمَو متل رمل فن «ِناَرَبَطلا هاَوَر ُهَْعَدُل كِرْدَص يف َكاَح ام

 ُءاَتْشلا ءَتْفَلاَخ اَذِإ ٌتْرَقَتْفا ي مأ ٍباَرْثلاِب ُْتْفِصْل ْتَبِرَتَو ِهْيَلَع قمتم َكاَدَب ْتَِرَت نيذلا ِتاّذِ

 ُدَقْنَي ال َلاَم ٌةَعاَتَقْلا ُهْدْيْغَو َينَهتَبلا ُهاَوَر ُهَماَقَق ُهّلْيَل َلاَطَو ُهَماَصَن هُراَهَن ٌرُصَق ِنِمْؤّمْلا ُعيِب

 ٍنم َلاَع آَلَو َراَشَتْسا نم َمِدَن آلَ َراَخَتْسا نم َباَح اَم (ُهرْيَغَو ُيِناَرَبَطلا از ىلفتأل كو

 ٍلْقَعْلا فضي سائلا ىلإ ُددَوُتلاَو ٍةَشيِعَمْلا ٌفِضِي ِةَقَنْكلا يِف ُداَصيْنإلا «يِاََبطلا ُهاَوُر َدَصَتْقا

 لَو ٌفُكلاَك َعَيَو أَو ٍريبدئلاَك َلْقَعَأل ُهُربَغَو َيِقَمِنَبلا ُهاَرَر ملعلا ُفْضِن ٍلاَوْسلا نْسْحَو
 . ٌّيِذمْرَدلا ُهاَوَر قْلُخْلا نسُحُك َبَسَح

 فتم هللا َموَح ام رج ْنَم ُِجاَهمْلاو هيو هناَسِل نب َنوُمِلْسُملا َمِلَس نم ْمِلُْملا

 دَحَأ لايعلا ٌةَّلِقَو مَرَهْلا تضِن ْمَهْلاَو ٍلْقْعْلا فضي ُددَوّلاَو ٍةَضيِعَمْلا ٌفْضِن ُريِبْذُتلا ىفْيَلَع

 ُُدْيَغَو ْدُواَد وب ُهاَوَر َكَئاَح ْنَم ْنُحَت َالَو َكَمَتْلا ْنَم ىلإ َةثاَمَألا د «ُيِبَلْيَدلا هاَوَر ِنْيَراَسَيْلا

 ُاَرَر هل دْهَعَأل ْنَمِل َنيِد الو ُهَل ةئامأ آل ْنَمِل َناَميِإ ال« «خبّشلا وُبأ اور عَبطلا ُْيُْي ٌعاَضْرلا

 ْنَم ٍدْهَعْلا ُنْسْح ءسْوَدْرِفْلا ٍدَنْسُم يف ُاَوَر ٍناطْيّسلا ٌلِئاَبَح ُماَسْنلا .ُهُرْيْغَو ُدَمْحَأ ُماَمِإلا
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 ر ىلإ روع تاج ْثَلاَق اًهْنَع ُهَللا َّيِضَر ةَضْئاَح ْنَع ِهِكَرْدَتْسُم يِف ٌمكاَحْلا ُهاَوَر ناَميإلا
 ةَناَّسَح ِتْنَأ َلاَق ُةيِيَرُم | تاج كلاقف ِتْأ م اَهل لاق يل َرْهَو مَ و يلع هَل ىَلَص لا

 دقلا قدح إو ةجبيخ مز اي ثلا اه لاك لال اجمل موه ىلع لي لا

 مم بلاط ٍناَعَبْشَي ال ٍناَموُهْنَم «َيِعاَضُمْلا ُاَوَر ِهِناَسِل ٌةَحاَصَ ٍلُجّرلا ُلاَمََج ءِناَنيإلا َنِم
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 ةشحم ٌةَْحَو لَو ٍلْثَعْلا ْنِم ُرَع َلاَم َالَو ٍلْهَجْلا ْنِم ُدَشَأ َرْفَه أل ُفئْيَعَو نِئاَرطلا ُهاَرَر اينُد ُتِلاَطَر

 اَمُك ْنُكَف ُتوُمَيَأل ُكاَيدلاَو ىَلْبَي أل ُوبْلاَو ىَسْنُي أل ُبّْذلا دَجاَم ُنْا ُاَرَر ٍبْجْعْلا نم ُدَش

 . سؤَدْرِفْلا ٍدَنْسُم ىف ُهاَوَر ٌتْيِش

 يف َقْْرلا اوُسمعْلا يِرَكْسعْلا ُهاَوَر ِمْلِع ىلإ ملج ْنِم ٌنَسْحَأ ٍءْيَش ىلإ ةْيَش َع ا
 لوس د رباَع لأ ٌبيِرَع َكنأَك اَيندلا يف ْنُك ولا ُداَرُمْلاَو حْيَرَش يب ُنْ هاَوَر ضزألا اَياَبْح

 َدَصَو ِءوُسلا َعِراَصَم يِفَن ٍفوُوَْمْا ُِئاَتَص ُةُدِيَغ يو يتلا هذ رولا لخأ ين َكَسْ ُنُعَ

 لإ َدَْعْلا ُديِزَي أل ُرْفَعْلا «َيِناَرَبطلا ُهاَوَر ِرْمُعْلا يف ُديِزَت مولا لص ةَلِصَو ٌبّرلا َبْضْع غيِفطُت ٌرْسلا

 0 ُهاَوَر ِةَكَدَص ْنِم لَم صقل امو عفو لإ ايت م ْعْاوْتلَو ار

 ْنِم كب ُدوُعَأ يّنِإ ْمُهّللا :ةقياع نع ُعرْلا هور ىلا ةقب يش نب كب وأ ينإ م4 ألا

 ةواق بأ جرشأ يفي وش نيو يبلق دش نيو يناس دق نيو يرتب بش نيو ونش

 .لكَش ْنَع ُمِكاَحْلاَر

 0 ٌدْعَو ُةَرِجَآلاَو ُِجاَمْلَوُربْلا اهنِم لأي ٌرِضاَح اح ضَوَع اَيْنُدلا

 عع م ْمأ لك نإ اينّدلا اَنِنَأ اوُنوُكَت ًاَلَو ٍةَرِجآلا ةاكثأ اوُتوُكَف َلِطاَبْلا ٌلِطْنُيَر ّنَسْلا ٌقِحُب ٌلِداَع

 ا ُنْبا ُهاَوَرَو ِرْبَغ اَيْلدِب ُهَتَرِحآ َبْْذَأ نم ُةَقْفَص سائلا ُرَسْخَ ؛ٍميَعُت وأ ُهاَوُر اَهّدْلَو

 ماَيألا ُهدِعاَسُت ْمّلَو ِهِلاَمآ يف ِهْيَدَي نّلْخَ ُلُجَر ُةَقْفَص سائلا ٌرَسْخَأ ٍرماَع نب ِهَللا ِدْبَع ِثيِدَح

 ةامثك رولا واخ نم نإ وش ريب لا ىلع مول رثي يذلا نب زخم جينأ ىلغ

 .هرْيغَو ىَلْعَي وُبأ هاَوَر ْمَدَل زَأ لج !- ُنيِمَبْلا ِبْئاَضَمْلا

 ل

 نأ اب ْمَلقْلا فج ريغ يُِِلا هور كيتو هللا هفاعُي َكيِخأب ةَناَمَّشلا ِرهظُن آل

 ْنَم «ّرائلا َلَخَد ْنَم َكِلاَهْلاَو ُةنَجْلا ٌةَياَغْلاَو ُّق ُقاَبْسلا اَذَغَو ُناَمّرلا َمْوَيْلا ةَريَرُم يبأل ُهَلاَق قآل

 اًذهف ُهُرْيَغَو ُيِراَخَبْلا ُهاَوَر َةْنَجْلا هللا ىَلَع هَل تنهض هبل َنيَب اَمَو ِهْئَيحل َنْيَب ام يل َنِمَض

 ٍةَحاَضْفْلا ّنِم َيِقَر ْدَك ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْنَأ ىَلَع َكْلُدَي هُؤاَصْنِيْسا ّْْسْعَي امم ُهُهاَبْشَأَو

 يضر



 .مُلَسَو لم للا ىلَس هز هذ ني ال تزن اشو ريش اهب ماقبل از معلا ماوجو

 َدِعاَوقَو ِعِئاَرْشلا ِتاَئْفَتم َعمَج هنأ َمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص ِهيَْالَب ووُجُو ْنِم دع اّمِيَو
 ُتيِدَحَو ءِناَخْيّشلا ُهاََر ٍتاَيْئلاب ٌلاّمْعألا اَمْنِإ :ٌُتيِدَح َيِهَو َتيِداَحَأ ٍةَعَبْرَأ يِف مالُسإلا
 َنكْنَأ ْنَم ىَلَع ُنيِمَيلاَ يِعْذُمْلا ىَلَع ُهَئْيَبْلا ٌتيِدَحَو .ْمِلْسُم ُهاَوَر ّنّبِب ُماَرَحْلاَو نيب ُلداَحْلا

 ٌتيِدَسْلاَف ءْناَسْيّشلا ار هذ ْبِحُب ام هيأ ٌبِحُي ىّمَح ِءْرَمْلا ُناَميِ ٌلْمْكَي آل ُتيِدَحَو

 ُثيِدَحْاَ ِتالَماَعُمْلا عُب ؛ذ ىَلَع ُلِمَكْشَي يناثلا ٌتيِدَحْلاَو ٍتاَداَبعْلا عب :ذ ىَلَع ُلِمَثْشَي لوألا

 عُبُر ىَلَع ُلِمَكْشَي عبارلا 6 ِتاَموصُخْلا ٍلْضُفَو ِتاَمْوُكُحْلا عُب هر ىَلَع ٌلِمَتْشَي ُتِلاَّثلا

 .ريثَأْلا نبا ُهَلاَق ٍتاَياتجْلا نِم ُديِذُتلا ُهَتَْت ُلْخْذَيَو ٍتاَنَصاتُمْلاَو بادآلا

 ىَلَع ِهتْْلب ِةَعِلَب ِةْنَل يِذ ّلُك َمْلُكُي نأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ِهِصِئاَصخ ْنِم ناك ْذْنَو
 ْنإَو ُهََمَل ُرَواَجَتَي آل ْمُمُدَحَأ َناَكَو اًهِهِلُك ٍبيِلاَسأَر اًهِظاَنْلَأ بيكزتَو ِبَرَعْلا ٍتاَعْل نال

 لإ نشأ ملسَو يلع للا ىلع لب كلذ اهو يتلا هشة يش ذل عرس
 مْلُكَتُم اًبِلاَغ ُدَج وُي لَو اًرْمْحَو اًدوُس ٍةَقيِلْخْلا ىَلِإَو اًرط ٍةَفاَكْلا ىَلِإ تعب أل ِةَيِناَبَر ِةَبِهْوَمَو

 هَ َمْلَسَو هيَلَع هللا ىَلَص انين ألإ لا كلي ةاسأْلا باح نع لول اريل أر

 ىَوُقْلا ٍرِئاَس يِف يتوُأ ْدَقَك كِل هب ٌريِدَجَو اًهِسْفَن ِةَمَلب اهْنِم حَصْقَأ بَرَعْلا ٍةَنَل يِ ٌمُلككَي
 ىّلَص (ُفيِرّشلا ُهُئْوَص اَنَأَو) . ٌساَيِق طب ال ام ساّلا ٍرِئاَس ىَلَع ٌةداَيِز ِةدوُمْحَمْلا ة ةيِرَشَبْلا
 َنَسَح هْجَوْلا ُنَسَح ُهقعَب الإ طق اي هللا كََب ام لاَ ل هللا َيِضَر سن َْعَف َمْلَسَو هلع هلل

 . َتْوّصلا َنَسَح ِهْجَوْلا َنَسَح ُهَنَعَبَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْمُكْيِن ُهَللا َكَعَب ىّتَح ِتْوّصلا

 نب جرحي روثلاك يي ملكت اذ لاك َمْلَسَو َِْلَع هللا ىَلَص ُهلأ هلع هللا َيِغَ ّيََع ْنَعَو
 ءاَرَبلا نَعَف ِهِرْيَغ ُتْوَص ُهْغْلْنَي ُهْفْلْبَي ال ٌتْيَح ُتْيَح ُغُلْبَي ُم ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهَتَوَص َناَك ْذَقَو . ُهاَياَتَ نْيَب

 ةقداع ثلا . نِيروُدُح ىف قئازعلا عمشأ ل لس ِلَعَللا ىَلَص للا لوس اكيطح لَ

 سائل َلاَقُف ِرَبْثمْلا ىَلَع ٍةَعُمْجْلا َمْوَي َمْلَسَو ِْيَلَع ُهللا ىَلَص هللا ٌلوُسَر َسَلَج اَهْنَع ُهَللا َيِضَر

 نمَحَولا ُدْبَع َلاَقَو .هلاَكَم يف سليف مَع يِنَب يِف َوْهَو ةَحاَوَر نب هللا ُدْبَع ُهَعَمَسَف اوُسِللا
 ؟ ْنِإ ىّتَح اَئَعاَمْسأ ُهَللا َحَتْفَك ىئمب َمّلَسَو ِِبَلَع هللا ىّْلَص هللا ُلوُسَر انَبَطَح ْنِمتلا ٍذاَعُم ُنْن

 يلا 5 ءاَرِق ٌعَمْسَن اك ْثَلاَق اًهْنَع هلا ّيِضَر ٍءيِناَه ّمَأ ْنَعَر .اًئِلزاَنَم يِف ُنَحَنَّو ٌلوُقَي ام ُعَمْسَنل
 م

 ىَّلَص (ةَكْحِض اّمَأَو) ءيِشيِرَع ىَلَع اَنَو ِةَبْعَكْلا َدْنِع لْيَّللا ٍفْوََج يِ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص
 ِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُسَر ُتْيََر ام اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ةشِئاَع ْنَع ُيِراَخْبْلا يفق َمُلَسَو ِهَِلَع ُهَللا

3 



 ّيِهَو ٍةاَهَل ْعْمَج ُتاَرَهْللاَو . ْمّسَبتَي ناك اَمْنِإ ره هلم ىَرأ ىثح اًكِياَض طق امهم َمْلَسَ

 . مّْلا ىَصْقأ أ ْنِم ٍةَرَجْنَصْلا ىلغأِب يِّلا ُةَمْحْللا

 مسلم اج

 هللا ُكِحْضُق ناَضَمَر يفف ُهَلفَأ عِقاَوُمْلا ةَصِق يف ُهْنَع هللا َيِضَر َةرْيَرُه يبأ ْنَعَر

 00 ٌساَرْضَْلا ُدِجاَوْاَر . ُيِراَخْبْلا ُهاَوَر ُهَدِجاَرن ْتَدَب ىّتَح َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

 ُنْب ٌظِفاَْلا َلاَق ماَمْعْلا بح ٍلْثِم ْنَع ُر َُئفَيَو ٌمُسَبَنلا ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هكشض ُّلُج َهَلاَه

 ال لاوخأ ملفت يف ذ ناك اك َمْلَسَو لع هللا ىَلص هنأ ٍثيِواَحَألا عوُممتَ ِرْمْجَم ْنِم ُرَهْظَي يِذّْلاَو ٍرَجَح

 35 حك

 م

 نم هب ىَدَمُْي ْنَأ يِغَبنَي يِذْلاَو ٍلاََب ُنْبا لاَ َكِحْضُن َكِلُذ ىَلَع َداَز اَمُبَْو دبَعلا ىَلَع ُديِزَي

 هيَلَع لع ُهَللا ىَلَص َكِجَض او ُهَع هللا يَ ير يأ نع َكِلُذ ْنِم ِهْيَلَع ٌبَطاَو اَم ِهِلاَعَْأ

 .اَهيَلَع ٍسْمّشلا ٍقاَرْشإَك اًفاَرْشإ ِهيَلَع ُهُروُت ُقِرْشُي ْيأ ِرُدَجْلا يِ اللتي َمْلَسَر

 َعِفترَي ىّنَح اًكِحاَض ْمْسََعَي ْمَل ٌليِرِْجِب ٍدْهَع ٌتيِدَح ّناَك اَدِإ َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَكَر
 مكسب وَ ششي ل لع هئوَص الَعو بَ دا ةغاشلا رك ذأ بط اذإ كاع ْلَب لع

 قيم ٍقيِهَشِب ْنُكَي ْمَل هكخض سئج ْنِم ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهَْلَع ذاَكُب َناَكَو ءٌمِلْسُم ُهاَوَر ْمُكاَسَمَو

 يزَأ هرْذَصِ . ْدَصِل ُعمدُيو ٍنالْمهَت ىنَح ُهائيَع ْعَمدَت ْنكلَوِةَْنْهْمِب ةَكْحِص نكي ْمَل امُك ٍتْرَص ْفََ

 يف اًناََأَو ٍآرقْلا عاَمَس َدنِع هللا ٍةَيْشُح ْنَِو ُةَقْفْشَو ِِمُأ ىَلَع اًْوَحَو ٍتْيَمِل ةَمْحَر يكن

 . ليلا ٍةَالَص

 هللا ىّلَص (ُةَقيِرُشلا ُهدِ  امأَو) طم يبل بهات امَو ٍبْواَعتلا نب ىَلاَعَت هللا ُهَطِفَح ْنَكَو

 ُلْبَع ُهنأِبَو اًمِهِيِباَصَأ ظيِلَغ ْيأ ِنْيَقكْلا َنْئَش ؛ ناك ُهنأِبِلِجاَو ُرْيع ُهَفَصَو ذك َمْلَسَو هيَْلَع

 ُتْذَجَوُف َلاَق َةَرُمَس ِنْب رباَج ٌدَح ْمْل َسَو ِهْبْلَع ُهَّللا ىَّلَس حْسَم ْذَقَو ِنْيْفَكْلا ُبْحَر ِنْيَعاَرْذلا

 ُتنُك ُدَقَل رجح ُنْب ُلِئاَو َلاَكَر . ملْسُم ُهاَوَر ٍراَطَع ٍةَئوُج ْنِم اَهَجَرْخَأ اَمنأَك اًحيِرَو اًدَْب ِهِلَيِل

 ُهلِإو يِدَي يف دعب فرعا ُهَدَلِج يدل ُسَمَي أ مْ مو لَ هللا لص وللا َلوُسَو ُحِفاَصَ

 مْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر يلوا ٍدَوْسأْلا ُنْ ُديزي َلاَكَ .ِكْسِمْلا ّنِم ًةَحِئاَر ُتَيِطَأِل

 لَ هللا َيِضَر ٍسنأ ْنَع ٌيِراَكُْلا يِفَو ٠ .ِكِمْلا َنِم اسير ُبَيطَأَو جدلا َنم ُدَرْبَأ يه اً ُهََي

 ٍلاََعَب نبا َلاَ . ك0 تس ا

 .ًئيل ثَداك اَهَماَحْض ْعَم اَهّنَأ ريغ اًمْسَل ةقلتمُم َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص ُهْنَع تنل

 انْيَش ُتْسِسُم اَمُق ٍرْفَس يف ُهَقْلَخ ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر يِفَحَر َلاَق ٍذاَعُم ْنَعَو

 َلاَسَق ني َْوَي ِهِهجَو يف وِرْمَع ُنْب ُدِئاَع َبيِصْأَو .مْلَسَو ََِْع ُهَللا ىَلَص هدْلج نب َنْْلَأ طق

 ا



 مث ِهِرْدَصَو ِهِهْجَو ْنَع هديب مّنلا ْمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص ينل تَلَسْ هِرْدَصَو ِهِهْجَو ىَلَع مدل
 رك ُةَلِاَس هر هرْدَص ْنِم َحَسْم اَم ىَهتُم ىلإ مالْسلَو ةالَصلا لع هي ُرَأ ناك هَل اد
 ام َناَكَف َناَيْفُس يِبأ ِكوُلْذَم سْأَر َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َحَسَمَر  .ُةرْيَغَو ْمِكاَحْلاُهاَوَر ِسَرَمْلا

 ٍدْيَز يبأ ْنَعَر خيرات يف يراسل ةازز كلف ىزي ام باقر وأ هدي دْيَلَع ثم

 َلاَق ُهَلْمَج ْمُهْللا َلاَق ْمُث يِتَيْحِلَو يِسْأَر ىَلَع ِهِدَيِب ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ٌحَسَم لاَ ٌيِراَصَنَألا

 شيقل مو وجَولا طم ناك ذقلَو ضايب تيش يف امو وتس ةلايو اًمضي علب هلع يالا

 .ُهُرْيَغَو ُيَقْمِلمْلا ُهاَوَر ٌتاَم ىّنَح ُهُهْجَو

 ىَنْؤُي ل كف كيف كِوُب هل ا َلاَقَو هديب مَيْذِح ِنْب ةلَظَح َسأَو ُمآلَسل اَو ٌهالّصلا ِهْيَلَع َحَسَمَو

 مشي َلوُقي مَ هتعْلَصِب ُحَسْمَيَو هِدَي يف ُلِفنيك ُم دَوْلا هب ٍناَسْنإلاَو باو اَهْعْرَص مراَلا ٍاّشلاب
 قلي موولا عضؤم حس مف احسن ملسَو ع للا ل هللا لوو د أ ىلع هللا

 هْيَطْبِإ ضاَيَب ِةَباَسّصلا َنِم ٍةَعاَمْج ْنَع َتيِداَحَأ ِةَدِع يف َءاَج ْدَقَو .ُهُرْيْغَر ُدَمَحَأ ُهاَوَر ُمَرَوْلا
 ضان ُتَْأَر ىلَح اعلا يف دي مَ َمْلسَو هلع هللا ىَلَص وللا َلوُسَر ُْيأَ َلاَق نأ نم

 ديْغَتُم سائلا يِمَج ْنِم طبل نأ َمْلْسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص ِهِصِئاَصْح ْنِمَو يِرَبْطلا َلاَق . ِهْيَطْب

 َلاَسُم َمَّلَسَو هلع هللا ىَلَص وللا ُلوْسَو يِيْئَس لاق ٍشيرح ينب نب ٍلُجَر ْنَعَ ريغ لا

 .ُراَرَبْلا ُهاَوَر ِكْسِمْلا حير لذ ِهِطْنإ ٍقّرَع ْنِم ّىَلَع

 ةرشلاَو رضا نيب رغشلا طنب َْسَْو ةيرشم وأ لاق هو هلل مْ َِْع هَفصْوَر
 هيطَب ىَلَع الَو هِرْذَص ىَلَع َسْيَل ٍبيِضُقْلاَك يِرْجَن ِهئْرْس ىلإ هَل نِب ٌتاَرْعَش ُهَل يِقََْبْلا َدنِعَو
 لإ َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُس  َنطَب ُتْيَأَر ام ْثلاَقَف ٍءيِناَه ْمَأ هب ْتَفَصَوَو ٠ اَهْدْيَغ

 مْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّْلَص ناك ٌةريَرُم وب َلاَكَر ءٍضْعَب ىَلَع اًهْضْعَب ىَنكُمْلا ٌسِيِطاَرَقْلا ُتْرَكُذ
 ٍنطَبلا ُضاَقُْمَو ٍِنيبكدَمْلا ٍشاَمُم ميِظَع ٍنطَبْلا ضاَُم رغشلا َلْجَ ٍةّظِف نم ْعبص امْنَأَك ضي

 ئبْنلا ٌرَمَثْعا َلاَق ٌيِبْعَكْلا ِشِرَحُم ْنَع ُدَمْحَأ ماَمإلا ْجَرْخَأَو ٍماَظِعْلا ُسوُْؤُر شاَّشُمْلاَو ٌهُعِساَو

 يِراَسبْلا ىوَرَو .ٍةّضِف ُةَكيرَس ُهَلأَك رهط ىلإ تزن البل ةئاَرْنجْلا َّنِ هْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص
 .نْيَبكنمْلا نيب اَم َديِعَب ْمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص َناَك

 نأ ص ذك َمَْسَو هيلع هللا ىَلَص (فيرشلا هك انَ) ءِرْذّصلا َبْحَر ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو

 يف ُهَلَّسُغ مُث كلم ٍناَطْيّشلا ظح اًذه ُ لاَ َُقَلَع هلم جَرخَمْساَ ُهَفَس مالا ِهْيلَع ليِربج

 يِف ٍطْيْخمْلا َرَثَأ ىرأ تنك ْدَقَلَف ٌسسْنَأ َلاَق ِهِتاَكَم يف ُهَداَعَأَف ُهمأل ْمُك ْمْرمَر ءاَمِب بهذ ْنِم ٍتْسِل
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 (ُهُماَمَج اَمَأَو) ءِتاَوَم ٌمالْسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهَل عَْو هنأ يِوُر نشا اَذهَو ٌمِلْسُم ُهاَوَر هِرْذَص

0 

 هاَوَر َنيِئآلَث َةْوُق يِطغأ ُهْنَأ ُتدَحَتُل انك َلاَق ُهُقيِطُي قيمي اك سأل تلق يالا لاق ةَرْشَع ىّدَخِإ

 ِسُنأ ْنَعَو ِةَنَجْلا ٍلْهَأ راي نب ل اججم ْنَعَو َنيِمَبْرَأ وُ ٍذاَعُم ْنَعَو يابا

 َكِلْذ ُنيِطُي َوَأ هللا َلوُسَر اَي اي ُتلُك عامجلا يف اذكر اَذُك ٌهْوُق ِةْنَجْلا يف ْنيِْؤُمْلا ىطْعُي اًعوُق

 د ل 4 كش

 يبن م ام لاق اَمُهلَع هللا َيِضَر ٍساّبَع نبا نق مالمخألا نب ىَلعَت هللا هَطِفَس ذَُ 3

 م أع لا ىلع (تيرشلا# ُهُمَدَق اّنَأَو) ؛ياَرَبْطلا هر ٍناَطيشلا نم ماليخإلا اَمْنِإَو طن

 مدرك ٍتلب ةَنوُمِيَم ْنَعَو . اَمِهِِاَضَأ طلع يأ نما نش د ناك هنأ ٍدِجاَو ُدِي َُفَصَو دق

 ِرِئاَس ىَلَع ٍةَباَبْسلا ِهْيَمَدَق عّبْص ! لوط ٌُتيِسُن اَمُك ّمْل َدَو ِهْبْلَع ُهّللا ىَّلَص هللا َلوُسَر ُتْنَأَر ْتْلاَق

 .نيَتلا خيب نيصنحأْلا ةاصنخم الغ يبأ نبا َلاَثَو .ُهُرْيَعَو ُدَمْحَأ ماَمإلا ُهاَوَر دِعباَصَأ

 ُهْنِم ُمِلاَبْلا ٌناَصْمْحْلاَو ءَطَوْلا دنع اهني ضزألاب ْيْصْلَي ال يِذَلا ْعِضْرَملا مدقلا َنِم رصمخألاز

 . قاَقْش َالَو ٌرْسكَت اًمهيف َسْيلٍناَيَل ٍنائَواَسْلَم يأ ِنْيَمدَدْلا ٌحيِسَمَ

 ءاَمَدَق ِرَشَبْلا نسخ :أ َمْأَسَو هْيَلَع هللا ىْلَص هللا ُلوُسَر ناك َلاَك ديرب نْب هللا ِدْبَع ْنَعَو

 هللا ْلوُسَ اك هَ هللا َيِضَر يلع لاق ذك َملسَو يلع هللا ىَلَص (ٌفيرشلا لوط انآ)

 ُهُرْيَغ ُهَفَصَوَو .يِقََلا َوَ برأ لوطلا ىلإ َرهَو ليو لَو ريِصم ل مْ ُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص

 باَرطْا َّعَم ٍلولطلا يف ُطُِْمْلا ِنْئاَبْلا ليوطلاب 1 ريما ل5 نبا بولو نسل ل

 لوطلا ٌنِئاَبْلا ُبْدَمُمْلاَو ٍبْذَعُملا نم َرَصْفأَو عوُرملا ني ٍلَوطَأ ٌةَلاَم يبأ ُنْبا َُلاَقَو .ِةَماَقْلا

 وللا يهاكتلا يأ طقتتلا يول نكي قل رخألا يريخلا ف دلل نفور اَسَن يِف

 ٍليوطلاب َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َُر ْنكُي ْنْكَي ْمَل ْتْلاَ اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ٌةَقِئاَع ْنَعَر

 هيِشاَمُي ٍلاَح ىَلَع ْنُكي ْمَلُو ُهَدْحَو ىَشَم اَذإ | ٍةعبْولا ىَلِ | ُبَملُي ناو دما ريِصَقْلاِب الو ِنْئاَبْلا

 نالجمزلا ةفتا نئرآو مكس هيلع هللا ىلَص هلع أل | ٍلوطلا ىَلِإ ُبَسْنُي سائلا ْنِم ْدَحَ

 هُرْيَغَو ُيِقْهِتَبْلا ُهاَوَر ةَعْبَرلا ىَلِإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص َبِست ُهَكَراَق اًذِإَ اَنُوُلوُطَب ٍنآليِوُطلا

 لص يللا عيب نم ىلغأ ووعي لج ا | نا ُهْنَأ ٍصِئاَصْنمْلا يف مَْس ُنْبا اًداَر

 ُةَءاَضعأ ُنَأَك ٍقْلَخْلا ُلِدَمْعُم َءْعُم ْيَأ ٌُكِساَمَكُم نِداَب ُد هلأ ةَلاَم يبأ ُنِبا َلصَوَو سو هيلع هلا

 اَسْنَأ ُتْلَأَس َلاَق َُداَتُك نَعَف َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص (فيِرشلا ُهُرْعَش اَمَأَو) ءاَضعَب اًضْعَب اًهُضْعَب ُكِسَمُي
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 دج الو َطِبَس لَو ُلْجَر أل ِنْيَرْعَش عش ّنْبَب ٌرْعَش ُلاَقَف م َسَو ِْيََع هللا ىْلَص للا ٍلوُسَر ٍرَْش ْنَع

 ِهِقِباَعَو هيد ني دعبل الَو سلا سي الجر ناك ةاَوِ يِفَ ياك هيد نيب ناَك طم لَ

 .اًمُهُرْيْغَو َو ْمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَرَر ِهْينُدَأ ٍفاَضْنَأ ىَلِ ىَرْخُأ يِفَو

 َنوُدَو ٍةْمْجحْلا َقْوَف ٌرْعَش ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَل َناَك اًهْنَع ُهّللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَعَر

 هنَبَكْنَم ىلإ ُبِرْضَي ِءاَربْلا ثيلح يِفَو َُِْدَأ ىلإ ناك ٍسْنَأ ٍثيِدَح يِفَر خيمنلا ان هَل
 اولي نسخأ ةئل يذ نم كي ام لقب ينو يي ىلإ ل ني يأ ثدي يفق
 ْتْمَلَأ يِبْلا كلا ِنيَنُدألا ٍةَمْحَش ىَلِإ َلْرَن اَم ُةَرفَولاَو ٍنْيَبِكِنَمْلا ىلإ لوك يللا دكا

 ُمْلْبَي يذلا َوُه َنُدَأْلا يِلَي اَم نأ ٍتاَياَوُرلا هله َنْيَب ُعْمَجْلاَو ُضاَيِع يِضاْقلا لاَ .ِنيبِكنملا
 لك تاقزألا ياليخأل كي لب لقت لا هليكلم ٌبرضَي يلا وه هقلخ انو يأ ةمش

 لوطن ْتْناَكَف ِنْيَُدألا ٍفاَصْنَأ ىَلِإ ْتَناَك اهَرصَن و اَذِإَو َبكِذَمْلا ٍتَعْلَب اًمِريِصْقَت ْنَع َلَمَع

 . كلذ بَسَحِب ْرّصُفتَ

 ُلِهْسَي ناك ْمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص هللا لوس ّر نأ اَمُهِنَع ُهَللا ّيِضَر ِسابَع نبا ِنَعَ

 ُبِحُي َناَكَو ْمُهَسوُفُن َنوُلِْسَي باَتِكْلا له ٌناَكَو ْمُهَسوُؤُر نوُقِرْثَي ٌنوُكِرْشُمْلا َناَكَر رغَش

 ُيِذِمْرُدلا ُهاَوَر ُهَسأَر َمُلَسَو و هلع هللا ىْلَص قرت مث ٍءْيَشب هيف رَْؤُي مل اميف ٍباتكلا لأ َدَقَ ٌةَقَقاَوُم

 ُهُداَحتاَو نيل ىَلَع ُهُلاَسْرِإ امد ُداَرُمْلاَو ُهَّلاَسْرِإ ٍرْعّشلا ُلْذَسَو ُهُرخَن ٍمِلْسُم حيِجَص يِفَو

 يِنْنا َوُه ُهنأِل كس ُقْوَمْلاَو ُاَمَلُعْلا َلاَق ضْعَب عب ْنِم ِهِضْعب رغشلا فَ وه ؟ قدما اَمأَو ِةَّصُْقْلاَك

 ُهَّصقْلاَو . ُلَضْفَأ ْقْرَقْلا نكل ٍلْدّسلاَو قَلا ُناََج ٌحيِْصلاَ َ أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْيَلِإ َمَجَر

 ىَلَص للا ُلوُسَر َميك تلا ان ُهَللا َيِضَر ءيِناَم ْمأ ْنََو .ةَهْتْلا لوح ٌصْنُي ةّيانلا ُرْمَش
 .ٌةَريِدَغ اَهّتَدِحاَو بيرل يم زنا . ٌيِذِمْرَتلا 1 برأ ُهَلَو ٌةَكَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 ٍةَياَوِر يِفَو ضيِب ٌتاَرْعَش َمْل و ِهْيَْلَع لا لص هت يف لك لأ نع لنش يفت

 0 يا داعم نأ د مول ُهَل ىَرْخُأ يِفَو ًاليِق لإ بْيشَلا ْنِم ري ْمَل ُهَدْنِع

 يِفَو ِهَيقفْلَع يف الا نإ هلا ضل لع تين بأ كل تي

 همام كل
 و 3| ييتمجشلا ىلا .نيِرشِع ٌرْخَ َرْمُع نبا نعت ٠ ََء مِيَب ركَش ةَرشَع يئامكذ وأ َةَرْشَع

 ِتْفَو يف ْعَبَص هنأ ُراَتْخَمْل أ وقل ل6 ةزفشطلاو هي ماو هيام للا ص يلا كتر

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ناك سّنأ ْنَعَو .ٌقِواَص َوْمَو ىأَر اَمِب ْلُك َربخَأَف ٍتاقؤألا مَطْعُم يِ ُهَكْرَ
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 ىّلَص هللا َلوُسَر ُتِيَأَر َلاَق سنأ ْنَعَو .ُيِوَمَبلا ادن هيت ٍحيِرْستو يأ نهد ري مس و

 لو د يف أإ غش نق ذأ ةوذيي اعف لاحضأ هي َفاَطأَو قي قألحلاَو م َملَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 رفع وأ مح ٍكشُن ٍرَْع يف فيِرشلا ُهَسْأَر قل ْمالَسلاَ ٌةالَصلا ِهْيَلَع ُهن هنأ وزي ْمَلَو ٌمِلْسُم ُهاَرَر

 ماب هيل علتست مل نك يدل بجي ومع من م اَهْرَكدُمَو ٌةْنْس سأرلا يِف ِرْعّذلا ُةيِقبَت ُنوُكَت

 .ةتلايِإ هل

 َمّلَسَو يَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا رْغش م ْنِم اَنَدْنِع َةَديِبَعِل ٌتْلُك لاَ َنيِريِس ِنْب ِدّمَحُم ْنَعَر

 اكو .اهيف امو اَينُدلا َنم ْيَِإ ُبَحَل نب رمش يِدنِع َنوُكَت نأل لاق سنأ ٍلَبِق ْنِم ُهاَكْبَصَأ

 نبا ِنَع ىَوَرَو .ٌيِذِهْرْتلا ُهاَوَر اَهِلُطَو اَهِضْرَع ني هَييحِل نم ُدْحَأَي لس هبَلُع ُهَللا ىَّلَص

 يلا نأ سن ٍثيِدَح يَ ٌةئاَعْلا امأَو «ُهَبِراَش ُصَْي َمْلَسَو ََِع هللا ىَلَص يلا َناَك ٍساَبَع

 يلا نأ ةَمَلَس ْمأ ٍثيِدَح يِفَو .ُقّلح ُْرْمَش رك اذِإ َناَكو ُدوكَي ال ناك َمُلْسو ِْيَلَع هللا َىَلَص
 ُتيِدَحَو .ُهّلْهَأ ِهِدَّسَج َرِئاَسَر ٍةَروُنلاَي اَمَالَطَو ِهِيَئاَعب أَدَب ىَلَط اَذإ ناك َمْلَسَو هْبْلَع ُهَّللا ىَّلَص

 . ٌعوضْوَم َما'َحْلا ِهِلوُخُد

 مْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّلَص وللا ل وْسَو ناك لاق ِرِاَبلا رشم يِبَأ ٍلَسْرُم نِم يِقْبْلا جرح

 ُلوُسَر ناك اًهْنَع ُهَللا َيِضَر َدَعِ َةَسِئاَع ْنَعَو .ٍةَعُمْجْلا ْمْوَي ِهِراَشَو هِراَفْظَأ ْنِم َذْحَأَي ْنَأ ُبِحَْسي

 يعل عرس م ف نب اكو فدع زم لمع لع ا لع ل

 اًهْنِم ٌلِجتكَي ٌةَلُحُكَم ُهَل اك ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص بلا نأ اهل هللا َيِفَر سابع نيا نع

 ليي ةمخأ د هي يِلْردلا ُهاَوَر هله يف ٌةَناَتَو مدل يِ هنالك ماَتي نأ لَ كبل
 .ةَرْمُح ىَلِإ ٌبِرْضَي ُدَوْسَأ ٍلْخْكْلا ُرِمَح ُدْنِإلاَو ٍدوُنإلا

 ثلاق بطي مس يلع هللا ىَلَص ئبثلا ناكأ ةقياع تْلأَس لَ يلع نب محم نع

 ُهَل َنْوَلَأل ام َوْهَو ٍلاَجْرِلل ُحّلْصَي اَم ِرَكذ ُعْمَج ْعْمَج ُةَراَكْدلاَو ٍرَبْئَعْلاَو و ِكْسِْلا بيطلا اكل ْمَعَ

 هللا ُلوُس : 34 لا لق للا يو يلع ف مَ ْيَلَع ُهّللا ىَّلَص (ُفيِرّشلا ُهْيْشَم اَمَأَو)

 ديو يِِزفلا ُهاَوَر ٍبَبَص ْنِم طفي اَمْنأَك اًوُقَكَ اَمَكَت ىقَم اذ َمَُسَو بلع هللا ىَلَص

 هِمْدَقِب َءيِطَر ذر َرُم يبأ ْنَعَد .ُرِدَحْلُمْلا ُناَكَمْلا ُبُبّصلاَو يِشَمْلا ِنَئَس ىَلِإ ُلئَمْلا ُوُمَكَبلاَو

 مناك َمْلَسَو هيلع ِهيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ْنِم هيشَم يف َعْرْأ اًدَحأ ُتْيَآَر ام ُهْنَعَو .اًهْلُكِب ءيِطَو

 ُهَللا ىَلَص َناَع ُه أ َيِوُرَر «ُيِِمرَلا ُهاَرَر ٍثرتْكُم د ُدْيَغ َوُهَو اَنَسُفْن ٌدِهِجتل نإ ُهَل آ ىَرْطُت ُضْرَأْلا

 . يشَمْلا يف خرم ؛ ريَع ِءاَضمأْلا يرق يأ اًمَِمْسُم ىَشَم ىَعَم اَذِإ ملَسَو يلع

 نوح



 َلاَقَو ٠ لَ ىقن ا مْلَسَو ِهْيَلَع هلا ىّلَص هللا ُلوُسَو َناَك ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ْنِلَع َلاَقَر

 طَسْنَي اَمْنَأَك ىَتَم اذإ ِةَيشِمْلا َيِرْ انوه ي ىو الكت راي اه لاو از انإ لاق يبأ

 يِهَو ٍببصلا يف طحتنملا ٍلاَحت هيلنبْمب ألا نب عاقتزإلا لقتل ميقا ,ا لاق ٠

 يشم ان .ٍءاًضغألل اَهَححَوْر آو بايشملا لأ يجو فاشل ذهل مزغلا يأ ين

 يِرْمَظ اوُلَخ ُلوُقَيَو ْمُهْفْلخ َوُهَو هن َي نب نوي اوُناكف هباَحْضأ عم َْلَسَو لع هللا ىَلَص

 ملا ان َلاَسَو ُهُعَبْصِإ تحرج هوم هاَورَع ضَب يف ملل ةالّصلا هيَلَع ىَشَم ْكَمَو ِةكْيَالَمْلِل

 هللا ىَلَص ُهَل ْنُكُي ْمْلَو .دواَد وُبأ ُهاَوَر د ٍتيِقَل ام وللا لبس يِفَو تيد ُعَبضِإ أل ِتْنَأ ْلَه َلاَثَك

 هيلع هللا ىَلَص كاك ِعْبَس نبا لاَ ٠ ميكملا قير رز ثق الو يش يف لَم

 هللا ىَّلَص (ٌفيِرُشلا ُهنوَل اَمْأَو) ءُلِظ ُهَّ رك لفل وأ ينشلاو ىق اإل ات مس

 ناك ْمهِاَاَبِع نِمْك ٍضاَيَْاِب هباَحْصَأ ُروُهْمَجمالْسلاَو اللا َِْلَع ُهَفَصَو ْدََف َمْلَسَو هبل
 هِرْحَش ٍداَوَس ٍةَدِش ٌعَم ِهِهجَو ِضاَيَب ٌةَدِش ىَسْنَأ دل يت ضي ءاَسيِلَم ضَيْيَأ

 : بِلاَط يب ٍرْمِش يِفَو ٍلْبَفطلا يب ْنَع ُيِناَرَبَطلا اذه ىَوَر

 ٍلِياَرَألِل ٌةَمْضِع ىَماَكَيلا ُلاَمِ ِهِهْجَوب ُماَمْعْلا ىَقْسَمْسُي َضَِيِنَأَو

 يِفَد ءِنْوللا ُرْزأ ملْسُم حيحَص يِفَو قَرْمُحِب ٌبَرْشُم ضيْبأ ُهَهََو هللا رك يلع َلاَثَو

 هلع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َناَك ٍسْنَأ ْنَعَو .َقهْمَأ ضِيِبَأِب سْيل سنأ ِثيِدَح ٍدَح ْنِم ٌيِراَخْبْلا ةَياَوِر

 اَم ٍةَرْمَسلا ىَلِإَو ٍةَرْمَحِب ُهْنِم َبْرْشُمْلا نِإ ُلاَفُم ُيِقْهِيَبْلا َلاَ ةرْمَسلا ىلإ هُض ُهْضاَيْب َضَيْنَأ َمْلَسَو

 اًنأر) ءُضَيِنَأْلا دَهْدَأْلا وهف ب بالا تحت ام انوا هولا نأ لاو سنشلِل ىعَض

 ُهَللا ىَّلَص ُهَْفِص ُهئِْص ُةَْيطلا ُةسِئاَرلا تلات دقق َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص (هالَضقَو ِهِقرَعَو هجير ُبيِط

 نم يأ ار الو نم الو طق اعبر تدهش ات نأ لاق ايو لسع ل ذو مسوي

 أ ُماَمإلا ها ُاَوَر َمْلَسَو ِهِيْلَع هللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَر حب

 ارا ل بق د ني قوات ره ظأ

 نأ الإ ٌبيطلا ٌةَبْنُع ُسَمَي َالَو اًهِيَبِجاَص ْنِم ٌبيْطَأ دوك بيلا يِ هع يمل

 ير اكن اماوأك ساكلا ىلإ جر اك | َاَكَو كي احب ُبْيظََْهَلَو هيل هي سمي انذذ

 َكِلذ ْميَق ائي اًحيِر ُبْيْطَأ َتنَأْلَو بيطلا يِف ٌدهَقتَل نإ اَمَْي هَل ُتْلُقف ََبْمُع حير نِم بْيطَأ

 َكِلْذ ِهْبَلِإ ٌتْوَكْشَف ُهئِبتأَف ْمْلْسَر ِْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع ىرّشلا يِنَّذَحَأ َلاََك

22 
 َحَسَم ْمُث هدي يف ٌتَشَق يجز ىَلَع يبْؤَت ُتْيَقلأَو ِهْيَدَي َنْئَب ُتْدَعَفَو َتدوَبتَك ةدجَت أ ْنَأ يِنَرَمَأَق
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 يلا ًدَّصِق : اًضَِأ ىَوَرَو يارب ادد ٍذهمَْي نم بطلا اذ يب بع هدب يَِطبَو يره

 ةروُراَقِب ىَعْذَتْساَف ءْيَش ُهَدْنِع ْنْكَي ْمَلُف هِيئبا زيهجت َْن ىَلَع َمُّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ِهِب َناَعَئْسا

 كل ةئبيَمْلا لأ عش هب يطا ثناكت وب يطل اهم لَكَ ِِقَرَع نم اهبل ُهَل َتَْلَسَف

 ملا يقْوُط نو تير يف رم اذ مس لع هللا ىْلص هللا ُلوُسَر ناك لاَ ٍسْنأ ْنَعَ

 وأ هد قيرطلا اذه ْنِم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص وللا ُلوُسَو ْوَم اوُلاَقَر بطلا ٌةَحْئاَر ُهنِم اوُدَجَو
 ناك ْتَلاَق اهْنَع ُهَللا ّيِضَر َةَشِئاَع ْنَعَو .وللا ٍدْبَع ِنْب ٍرباَج ْنَع ُهَوُشَن َيِوُرَو ُهُرْيَغَو ىلْعَي
 الإ طق ٌفِصاَو ةِصَي م انْ ْمُهَدَوَْأَو اهو سائلا سَ َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص للا ُلوُسَ
 ُهاَرَر رئذَألا ِكْسِمْلا ّنِم َبّيْطَأ وُلؤللا َلْكِم هِهجَو يف ُهكَرَع َناَكَو ِرْدَبلا َدلْبَل ِرمَمْلاب ُهَهْجَو َهَبَش

 . يع وُ

 اجو قمت الي لاك مَسَو لع هللا ىَلَص وللا َلوُسَوانيَلَع لحد لاق سن ْمَ

 ام ميكس أ ا لاق لس لع هللا ىَلَ طيف اهيف قّرعلا تلت :.3 ْتَلعَجل ِةروُراَقِب يّمأ

 َلاَق ُمِلْسُم ها اَرَر بيطلا ُبْيِطَأ وُه ايل يف اذهل كرش ااه ثلا َنيِعَئِْصَت يِذَّلا اًذه

 يَلَع ُهْللا ىَّلَص ُه هلأ َرُمَس ِنْب ِرِباَجْنَعَو ٠ عاضؤلا ِلَبِق ْنِم ُهل ٌرْخَم ْتْناَك ضاَيِع يِضاْقْلا
 اَهْسَم ُهُرْيَغ َلاَق ٍراَطَع ٍةَوُج ْنِم اَهَجَرْخَأ امنَأَك اجيِرَر ل يل تلج لك الخ حسب مو

 يِبْصلا ٍسأَر ىَلَع هني ْعَضْيَو اهحير دج ُهَمْؤَي لَك حئاَصْمْلا ُحِفاَصُ اَهْسْمَي مل مأ بطب

 ىْلَص ُهنأ ِةَميِركْلا ٍلئاَمْشلا يِف ْفْلَأ ْنَمَ نينا ضاّيِع يِضاَقْلا ُهاَرَع ام دَرَو ْذَقَو

 كيل تحاك طاع لَ ْتَعَلَتْباَو ُضْرَأْلا ِتّْنَضْلا ْطْوْمَتَي ْنَأ ٌداَرَأ اذإ ناك ملَسَو لَ هللا

 مالُع َمّلَس و ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص يلا ْمجَح َلاَق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ساّبَع ِنْبا ِنَع و .ُةَبْيَط ٌدَحِئاَر

 الاَمِشَو كيب رقت ايباحلا ءارذ ني دب تقذف مثلا ذأ ِيئاج نم عر املك شيرت ضني
 لاق مدلاب ٌتْعَتَص ام َكَحْيَو َلاَقف ِههْجَو يف رن َلَبْمَأ مف عرف ىّنَح ُهَمَد ىَسَحَم اًدخأ ري مل

 ين ُهَتيِرْمَأ نأ َكِمَد ىَلَع ٌتْسِفَن هللا َلوُسَر اي ُتْلُق ُهَتْبيَغ ّنْيَأ َلاَق ٍطِئاَصْلا ٍءاَرَو ْنِم ُهُنييَغ ُْلُق

 .ٍراَلا َنِم َكَسْفَن تْزَرْخَأ ْدَمَك ْبَمْذا َلاَقْك يِبْطَب يِ رهف ضزألا

 يَِدشْا ٍديِعَس يب ُدِلاَو ُكِلاَم ُهَحْرُج صم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يلا حرم امَلَو
 ل

 هللا ىّلَص بلا َلاَقُك ُهدَردْزا ْمُن اَدَبَأ ُهَجَمَأ آل للا آل لاَقُك ُهْجُم َلاَتَق ضِيبَأ حألَو ُهاَقَْأ ىّنَح
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 ِدْبَع ْنَعَو .هَدُهْشَتْس اف اذه ىَلِ رظنيلق ٍةئَجْلا ٍلْهَأ ْنِم ِلُجَر ىلإ غني ْن أ َداَرَأ ْنَم ّمْل مو يَ

 مدا يِناَطْعأَت مْ َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُس َر ْمَجَقحا لاق اَمُهِلَع هللا َيِضَرِرْيبرلا ِنْب هلل
 9 لاق ُهْنْييَغ ٌتْلُق ٌتْعَئَص اَم لاَقَف و ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنْبَ ؟ ُهتْبرَشُك ٌتْبَمَّذُك ُهْنْيْمَف ْبَهْذا لاَثَق 0٠ أه ع هيم 0 أ 2 2 ل هم -. 0ع م

 سم ا هر م

 لَو ُهَداَيِز ٍةباَوِر يِفَر كم ٍسانلِل ُلْيَوَر سائلا َنِم َكَل َلْيَو َلاَثف ُهُمْبِرَش ُتلُق ُهَئِبرَش َكْلَعَل

 ةَراَخَف ىَلِإ ليلا نم َمْلَسَو يلع هللا ىّلَص وللا ُلوُسَر ماك ثّلاَك نَمَْأ م ْنَعَ .ذاثلا كَم

 ل رف ال انا اهف ام ثنرشك ةلاطلسم ناو ليلا نم تف اهيذ لاق تيل سب اجب يِف

 ٌتْلُقَق ِة َراَخَمْلا ِكْلَي يِف اَم يقيرهأت يِبوُق ّنَمْبَأ م أ ايلاف َمْلسَو لَ هللا ىَلَص يللا حْبْض بس

 ؛؟ هازل ثني ىلح مأَسُو ديل هللا ىلَص هللا لوُسَر كبضق ثلاق افا ُتْبِرَش ِهّللاَو ْدَق

 .اَدَبَأ كنْطَب ّنَعَجْنَي أل ِهّللاَو اَمأ َلاَق

 عيش لاق مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّنَص ِهِمَدَو ِهِلْوَب ِةَراَهَط ىَلَع ٌةَلالَد ِثيِداَحَأْلا هِلِه يِبَو

 ميلا َدَعو َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص ِهتَالَض را م ىلع هلبألا ٍترئاَكَت ذك ٍرجَح نبا مالشإلا

 علطقلا خصألا ذأ ِنْيَسُح يِضاَقْلا َنَع يِوَوتلا َلَقَتَو مْ و يع هللا ىَلَص ِهِصئاَصَح يف كِل

 ىّلَص ِهلاَوْحَأ دقفأ َناَكَو «ئِنَعْلا هلاك اَمُك ُهنَ ء هللا َيِضَر ةفيِنَح وُ لاك اذهب عيِمججا ِةَراَهط

 داَرأ اَذِإ ْمُلَسو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َتاَكَ راجل نايل اما لاَ دوف نع لل ملَسَو بلع لا

 نيِطاَيْشلا ُناَرْكُذ ُتْبْحْلاَو .ِئاَبَسْلاَو ِثْبْسْلا َنِب كب ُدوُعَأ ين ؛إ ْمُهْللا لاق ةالَخلا َلْخَي نأ
 ملة ٌةَجاَحْلا َداَرَأ اَذإ | َملَسَو هيلع هللا ىَّلَص اك هلع هللا َيِضَر سْنَأ نع أبَعَو و .اَهُناَنِإ ُتِئاَبْخْلاَو

 ىَلَص هللا ُلوُسَر َناَك ْثَلاَق اَهْنَع ُهّللا ّيِضَر َةَضِئاَع ْنَعَو :يضدألا ني وذي ىلح ايزك مقر

 يذلا هلل ةهعتلا نوي داع أ ةلار يفت كارل لا الخلا ب جر اذإ حسو هن هللا

 طنب الق طاق مقذعأ ىَنأ اَذإ . اَسَو هِيَلَع هللا ىَلَص َلاَقَو .يِناَفاَعَو ىّذَألا ينَع بَه

 هْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنأ سنأ ْنَع ِهيِفَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر اوُبْرَع وأ اوُقُرَش ْنكْلَو ُهَرْهَظ اَهِلَوُي 0 ليلا
 .راجخأ ةقالكب ىجلكش ها | َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهلأ ةَريَرُه يبأ ْن ْنَعَو ِءاَمْلاِب ىَجنَتْس 000 | َمّلَسَو رع

 يناثلا لصفلا

 ل و ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِةَيِكْرلا ٍقالخألا نم ِهِب ىَلاَعَ ُهَللا ُهَمَرْكَأ اَميِف
5 

 ُهَجَرْخَأ يِتْلُح نْسَحَف يقل تئَسْحَأ اَمُك ْمهْللا ُلوُقَي َمّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك
 لإ ا يِدْهَي أل ٍقالخألا نَسْخَأِل يِنِدْهاَو حاقيتفإلا ٍءاَعُذ ٍثيِدَح يف ٍمِلْسُم َدْنِع َدْنِعَو ُهُرْيْغَو
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 لَو د وب طيِحُي أل ام ٍلاَمُكلا ٍلاَصِح نم مْلسَو ِهِيَلَع هللا ىْلَص هيف عما اًمَلَو تن

 «ميِظَع ٍقلْخ ىلع ىَلَعَل َكّنِإَو» :لاَتق ميِرَكْلا هِباَتِك يف ِهْبَلَع ىَلاَعَتَو ُهَاَحْبُس ُهَللا ىتثأ ُدَع ع وطني

 56 اَمْنِإَو ِةَليِمَجْلا ٍلاَعَأْلاِ ُناَبنإلا اهب ٍفِصْنُمْلا ىَلَع ُلُهْسَي ُةَبِزاَسْنَت ةَكََم ٍقْلُحْلا سَ

 نإ ُمالَّسلاَ ُهالَّصلا ِدْيَلَع لاق هيف ٍقالخألا مِراكَم ماقيل يقع مس لَ للا ىلَ هل

 قي يفق يبطل ةاوز لاقل يماشم امر قالخأل مِراَكَم ِماَمَتِب يِيََعَب ىَلاَعُت هللا

 .يقالخألا َمِراَكَم َمْمَ أل تك ُتْقُب أَطَوُمْلا يف ُهْنَع ُهللا َيِضَر ِكِلاَم

00 

 َيِناَعَم نأ اَمكَف َنآْرَثلا َمْل َمَو ِهْيْلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهُقَّلَخ ؛ َناَك اَهْنَع ُهَللا ّيِضَر ُةَمِئاَع ْتَلاَق

 لاح لُك يف ذإ ىماتتت آل ميِظَمْلا ٍهِقْلُخ ىَلَع ُهلاَدلا ُةَليِمَجْلا ُهَفاَصْوَأ َكِلْذَك ىماتتَت ال ِنآْرُمْلا

 ُهُضيِفُي اَمُو سلا ٍنِساَحَمَو ٍتالخألا ِمِراَكَم ْنِم ُهَل ُدَدَجََي َمْلَسَو ِهِبَلع هللا ىّلَص ِهِلَوَْأ ْنِم

 ِتاييْزُج رضحل ضال ادق ىلا هلل الإ ُْمَلْخَي ال ام ِهِموُلُعو هفراعَم نم ِْبَلَع ىلا هلا
 ًالوُبَجَم َمْلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص َناَك ْدَقَو ٍناَْإْلا ٍروُدْفَم ْنِم َسِمَل امل ٌضْوَعَت ٍةليوَجْلا هقالخأ
 ٍدوجب لب سْفَن ٍةَضاَيرِب َكِلذ ُهَ 1 لضحني مل ةئقئلا ةيكرلا ويقل لأ يف ةَميِركلا قالخلا 7

 ىَئْسَألا ماَقَمْلاَو اًيلُعْلا د ا ملا ىلإ | ٌلَصَو ىّتَح ِهبْلَق يِف ٍفراَعَمْلا راَونَأ ٌقِرْشُ لَن م أ اَذِهِلَو

 ْرْمَأ َوْهَو ُلِئاَدَرلا ُبنَتْجُتَو ُلِئاَصَمْلا ٌسَبَتْفت دققت هب نأ ٍلْفَعْلا ُلاَمُك ٍةَديِمَحْلا ٍلاَضِخْلا ل

 . ةّيرظْنلاَو ةْيِروُرُصلا َموُلُعلا ُسْفْنلا ُكِرذُ هب ٌيِناَحَوُر

 ْرََب اَْعلبَي ْمَل يتلا ى ىَرْضُفلا ِةَياَعْلا يِف ِلْقَعْلا ٍلاَمُك ْنِم ّمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَّللا ىَّلَص َناَك ُدَقَر

 ل رت هلا وسم يف اخ ذك متم أ يك ل فو

 يلع يللا فأما هلع ال ىلص اةطعم لا يل اقوى لب قو هل

 ْمهِضعَب ْنَع ٍفِرَعَمْلا ٍفراَرَع فَ ٌِكاَسَع ُنِناَو ِةّيْلِحْلا يِف مِيَعّن وب أ ُهاَوَر اّيَأَر ْمُهّلَصفْأَو

 ِرِئاَس يف ٌءْزََو م يَ هللا ىَلص بلا يف نوُسِتَو هس ءزجم لا علا بلل

 راما علا عَ ؛ ٍدِراَّملا شْخَوْلاَك ْمُه َنيِذّلا بْرَعْلِل ِريِبْدَت نسخ َلَمَأَت ْنَمَو . َنيِئِمْؤُمْلا

 ِهْيَلَع اوُعَمَتْجاَو يَلإ اوُداَقْلا نأ ىَلِإ | ْمُهادَ ىَلَع َرْبِصَو ْمُهاَفَج َلَمْتْحاَو ْمُهَساَس َفْيَكَو ٍدِعاَبَُمْلا

 [ياذأ اضي ىف وزع ونا ىلع وزخاو عفاتو عفتابذ ميلف لدن اول

 َوَّفَحَت َنيِضاَمْلا ني َرَبِس اًهْنِم ْمُلَعَتَي بك ِةَعَلاَطُم الو ُهَ ْتّقَبَس ٍةْسَراَمُ ِرْيَغ نم ْمُههاَبحأَ

 .مّلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَلَص َنيِمْئاَعْلا ُلَّفْع

 ِهِسْنَن ٌقالْخَْأ ْتَعَّسَنا | َمّرَجَأل ٍلوُقَعْلا ٌمَسْوَأ ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهُلْقَع َناَك اّمَلَو
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 يف َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ميِطَمْلا ِهِقْلُح ٌعاَسْنا َكِلُذ نم را نع نيت أل اال: ٍةَميِرَكْلا

 ُةوُفَعَو ُهْرْبَص َكُبْسَحَو ُهَرْكَي امم ىَلَع ٌمالْسلاَو هالَّصلا ِهْيَلَع ُهْرْبَصَو ٍةَرْدُقْلا َعَم وْفَعْلاَو مْلِجْلا
 ْنِم ُهْنِم ُهوُلاَت اَم دَّشَأ يِف ُهَل َنيِبِراَحُمْلا ُهَل نينا ب نفك يغ مهل ةاشلا ل

 ههجَو ىَلَع ُليسَي ملا َراَص ىّتَح ٍدحأ موَي ههَجَو ّحْشَو ُهِعاَبَر ثَرِيُك ثِيحِب ٍدهجْلاَو جاَرجْا
 غل ثمبأ مأ يلإ لق مهلع تزعت زأ ل اوُناكَر اديِدَش هباَحْضَأ ىَلَع َكِل ْنَ د ىّبَح ِفبِرّشلا

 يمك دما ِةياَوِر يِفَو َنوُمَلعَي ال ْمُهّنإَف يِمْوَقِل رفا ّمُهّللا ةَمْحَرَو اَيِعاَد ُتْدِعب ْنكَلَ

 ١ م2 04 ل

 َكِلْذ نأ ىلإ اًهُعِجْرَم ِةَفِلَْحُم ٍباَبْسَأِل بِضَخ ُهنَأ َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص ُهَل َعَقَو ُدَقَو
 ىَوَر ْدََو . ةَفيِرَشلا هِسْفكِب ُقْلعَتَي اًميِف َناَك اَمْنِإ هُوْفَعَو ُهْْبَصَق ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس هللا ٍرْئَأ يِف َناَك

 نم نم لف أ رئانأ يدا مولا رخأ لأ زفر تعسف يت زع نيو عمال

 هلا تظن نيج َمأَسو هلع هللا ىَلَص دمحم هو يف قر ذو الإ | ءْيَش ووبلا ٍتاَمالَع
 كل كدخت ناجل هْيَلَع ٍلْهَجْلا ُةَدِش ُهُديرَت لَو ُهَلْهَج ُهُمْلِج ُقِبْسَي هل هلم اَمُهْرْبْخَأ مل نيتك كما
 بَ ناَك املك ملا ُهفيَطعأف لجأ ىَلِإ اًرمَ هلم كفيف ُهلْهجَو همْلِج ترغأك هلا نأ هل

 م ظيلخ جرب لإ ثزقتو هياذرز هممت عواجي ثذحأت يأ قلت أ نِيَمرَيِب ٍلَجَأْلا ْلِحَم

 هللا ٌوُذَع ْيأ ُرَمُْع * لاق ْلُطُم بِلَطمْلا ٍدْبَع يبت اي مكن ِهلاَرَك يّفَح ُدْمَحُم اي يرض الأ تل

 يفي ثنَرشل قوق زواخأ ام الزل وللوك ْعَمْسَأ ام َمَْسو هع لا ىلص للا لوس وُ
 . مستو ٍةدَءوُتَو ٍنوُكُس يف َرْمُع ىَّلِإ ُرُظلَي َمُلَسَو ِهيَلَع ُهللا ىّلَص هللا ُلوُسَرَو َكَسْأَر

 رئت واقألا يشب ينَرمأَك نأ رَمُع اب كني اذه ريع ىلِإ جوخأ انك و انأ َلاَق مث

 ُتْلَّقَف َلَعَمَف ُهَْعُر ف كت اقلض نيف و هلع ها ددش اة هب لا يالا نشك

 هْبَلِإ ُتْرَطَن َنيِج مْلَسَو هع هللا ىّلَص ٍدْنَسُم وجو يف اَهُتقَرَع ذ ّربدلا ِتاَمالَع لك ُرَمُع اَي
 ررسفو انح اللاوو يَ هلو تبيض »“ دق يِنَأ كدهشأ اَمُهترِبتْحا ِدَقَق اَمُهُْبْخ "أ مل نيتثثا الإ

 هللا ىَّلَص يللا ْعَم يِشْم م ُتلُك َلاَق سنأ ْنَع ُيِراَخُبْلا ىَرََو ٠ اين ٌمْلَسَو ِْيْلَع ُهَللا ىّلَص

 21 اي 1ك ور دمع نزف قواك ةياحلا كي نرحل رت لعد علو لع

 ٍلاَم ْنِم يل ْدُم ُدْمَحُم اَي لاَ مث ِهِيَذْبَج ِةُدِش ْنِم دبا ةيِشاَح هيف ْثَرْثَ دََو ِهِقِتاَع ٍةَحْفَص ىلإ

 نكي ْمَل اهل هللا َيِضَر َةَصِئاَع ْنَعَو . .ٍءاَطَعِب ُهَل َرَمَأ ْمُث ٌكَِحَضُم ِهْبَلِ َتَفَتْلاَف ٌكَدْنِع يِذَّلا هللا

 وْقْعَي ِنْكَلَو ةئيشلا ةقْيسلاَ يِرجَي الو اًشِحْفَُم الو اًشِجا َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص يلا

 . َمَلْسَو هْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِْنلا ىَلَع َندَأَتْسا الجر نأ اًضيأ َةَشِئاَع ْنَعَر ٠ .ٌحَفصَيَو
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 هللا ىّلص يلا ْقلَطَت َسْلج امل ِةَريِشَمْلا نبا سيو ِةَرِشعْلا وُ أ سعب َلاَق ُهآَر اَمَلَ

 َتْيَأَر نيج هللا ٌلوُسَر اَي ُةَشِئاَع ُهَل هل ثّلاق لجْولا قلطلا امل لِ طَسْاَو هو يف َمَُسَو هلع

 يِببِتْذِهَع ىَنم ةَعِاَع اَي َلاَقك هبِإ َتْطَسَبلاَو ِههجو يِف تقلطَت مَ اكو اذ ُهَ تْلُق ّلجَدلا

 ذاق يواحبلاةاذ وش هل لا هكر م ايلا موي ةلرئم هللا دنع ساكلا ْدَه نإ اشف

 َوَر ٌماطُمْلا ُقَمَحَألا ُهَل ُلاَقُي َناَكَو ُيِراَرَفْلا نصح ُنْب ُةَئْيَيُع َوُه ُلُجٌّرلا اًذه ٍلاَطَب ُنِبا

 أ ضانم يبق لق زل ين ان ميل هي لب اكأ هو م انو عيل

 َدعَبَو َمَلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص يلا ٍةاَيَح يف ُهلِم ناك ذَكَو َمْلسَأ ٍذئئيِج ْمَغأ ُهَللاَو ُةئيَيع ْنُكي

 يأ هما ٍرْكِذب اًمِلْسُم َمّلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َنَعَل امو هناَميِإ ٍفْعَض ىَلَع ُلُدَت وأ

 ألإ عقم طق اي لس لَو للا لوس يف َترْصي نأ الإ طق ايش ودبي بَرَش امو هجيِرَصب

 اور ْمِقعَي هلل ٌنوُكَيَف وللا ُتاَمْرُش َكَهَقْلُت ْن نأ الإ ٍءْيَش ْنِم هِسْنتِل َمَقَلا امَو اَمَنأَم َلأْسَي نأ

 . ْمِكاَحْلا

 يذلا نقاتل مقلح مسا َمْلَسَو لع هللا ىَلَص هلو هل عاما نب يور اً

 اهَدْيو ىّنَح ٌةْيِرْشَبْلا ٌُسوُفْتلا ُهنِ رهن اًمِم َكِلذَو رض اَذِإ هل نوُلمتيَو باح اذ هُو ارث

 َنِم اَباَب ْمُهَل حَتْف ْمِهْيَلَع ٍديِدْشّتلا يف ُهَل َنِذَأ اَمْلُك .مالَسْلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع َناَكَو ُةّيِناَيَدلا ٌةَيانِعْلا

 ىَلَع ةاَشلا يف ُهمْئَس يتلا ةيِدوُهَيْلا ِنَع اَعو ُهَرَحَس ْذإ مَصَُأْا َنْب دل خاوي مل (ةمحولا

 سس ل غن ترش نشخو ةقشاوت لَو تل هللا ىلَص هقلُخ عشا نه ( حيحّصْلا

 اًيِبَل ٌنوكَي َندَب ىَلاَعت ُهْبَر هَرْيَح نأ مالْسلاَو ٌةالَّصلا ِهَِلَع ِهِعْضاَرَت ْنِم ٌكُبْسَحَو ِهِباَحْصَأَر

 2 قل م لأ لأ هابل هلأ ع جنة را مي زأ اكِلَم

ياع لاق ذو اينألا قرا ىلح كِل ذغَب اقكفم لأ ملك مَْشُم َلْأَو عفاش َلْوأَو صَل
 ه

 هللا ُدْبَع اوُنوُقَف ُدْبَع انأ اَمْنِإ َمَيْرَم ْنْبا ىّراَضنلا ِتَوْطَأ اَمَك يِنورطت أل ملْسلاَ الْصلا

 . يِذِعرَتلا ُهاَوَر ُهُلوُسَرَر

 عوام 9

 لَ هللا َيِضَر سن لا اًماَح مهني أل ناك أ مالَسلاَو ُهالْصلا بلع ِههْضاَوَ ْنَِو

 مِل ُهُتْعَكَص ِء ٍءْيَشِل لاق الَو طق أ يب َلاق ام َنيَِسَرَْع َمُلَسَوِهََْع هللا ىَلَص يتلا ُتْمَدخ

 ام امو هديرَع عَ مُلَسَو لع هللا ىَّلَص ناك َكِلذكَو هت مِل هكر ءْيِِ الو ةقغتَص

 ةَياَدِر يِفَ ٠ .يابولا ثاَديبألا لول ةيرشبا ابطا هَ ُمِسنَت أل نأ اَذُهَر طق اَدَحَأ ْمُهنِم بوَض

 ٌةَشِئاَع ْتَلاَقَو . َمُلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ْنِم ٍلاَيعْلاِب َمحَأ اًدَحَأ ُ ُتِنَأَو ام مِلْسُم
 ل

 ١٠م /ةيدمحملا راونألا ١م



 ل الإ اًمِداَح الَو أَرْما لَو ِهِدّيِب طق اَْيَش ْمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَلَص َبَرَض اَم اَهْنَع هللا َيِضَر ت5 مكرر كرس ّة 2 سوك يارس ع سار# لت ا 0 ا ا ل

 هللا مِراَحم ْنِم ٌءْيَش َكَهَتْنُي ْنأ الإ ِهِبِحاَص ْنِم َمِقَتنَيَف ءْيَش ُهْلِم لين اَمَو هللا ٍليِبَس يف َدِهحاَجُي
 .ملسُم اور هلل عقبك ىَلاَعت

 يف الح اَذإ مْلَسَو ِهْيلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َناَك فنك اَهْنَع هللا َيِضَر ُةَسِئاَع ْتَلِئْسَو
 ٌدَحَأ َناَك ام اَهْنَعَو .ِهباَحْضَأ َنْبَب ِهْيَلْجِر اًداَم طق ري ْمَل اًكاَحَض اًماَّسَب سائلا َنَيلَأ ْتَلاَك هيَ
 .كلل لا الإ ٍباحضألا نم دع هاد ام لس لع هللا ىلص لا ٍلوُسَو نب الخ نسخ
 ُمَكْرَيَو ُهَلْعَن فِصْخسَيَو ُهَيْوُك طبخي َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَك ُهْدْيَغَو ُدَمْحْأ ُماَمِإلا اًهْنَع ىَوَرَو
 داك هلأ بك هن ٍتاَثؤأ ىَلَع ةلدح نوعي اًذَو ُهَسَْتمدَْي ُدْحَيَو ُهَئاَش ُبْلْحَيَو ُهَبْوَت يِلْفَيَو ُهَولَد
 ُبَكْرَي م أَنَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َناَكَو َكَراَشُمْلاِ ٌةَراَنَو ِرْيَغب ٌةَراَثَو هِسْفكِب ُنوُكَي ُةَراَ 5 مدح ُهَل

 وز فيل نم ليش موطخم ٍرامج ىلع طرف يب مي بكَ ملح توي زامجلا
 ٌيِذِيِرَلا

 امَلك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر اَنَاز َلاَق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍدْعَس ِنْب سبق ْنَعَو
 َلاَق ّمُك ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهَْلَع َبكَرَو ةَفيِطَتب ِهْيَلَع ْأطَو اًراَمج ُدْعَس ِهْيَلِإ َبْرَق ٌفاَرِصْنألا داَرَأ
 ىَّلَص هللا ُلوُس دو يل َلاَقَك سيق لاق ْمْلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر ْبحضا ُسق اَي ٌدْعَس
 يباَمأ بكذا ٍةَباَور يِفَد َفِرَصنَت نأ اًمإو بكت نأ ان لام َلاَقَف ُتْيَبَأَف ْبَكَرا َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 ضع مْلَسَو ِهْئَلَع ُهَللا ىَّنَص َفدْرَأَو .هُرْيََو دْواَد بأ هاَوَر اَهِمْدَقُمِب ىلؤَأ ٍةباَدلا ُبِحاَصَق
 غم مأسَو هيلع هللا ىَلَص كاهل د دق نب ةماسأ ققزأو لب نب العم قو هياسب

 مع 3

 .ُةَفلْخ ٌرْسآَو ِهْيَذَي َّنْيَب َنِيَب اًَدِجاَو َلّمَحُف بِلَطُمْلا ِدِبَع يِئَب ب ٌةَمِلْغَأ ُهَلَبْفَتْسا
 هيدي

 انرُغ اَاَمِح بر َملَسَو ِهْيأَع هللا ىلَص هل هنأ ةَبوبنلا ٍةَريَّسلا ِرَصَتْخُم يِف ُيِرَبَطلا َرَكّذَو
 ْتَكْرا َلاَ هللا ٌلوُسَر اَي ٌتْيِش اَم َلاَثَف ٌكّنمْحْأأ َةَرْيَرُه اَبَأ اي َلاَق ُهَعَم ةَوْيَرُه وُبَأَ ًءاَبُق ىَلِ
 ف ام امرك مُّلَسَو هلع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَري َكَسمتْساَف فَي مّ ؟ ِتَكْدَيِل ُةَرْيَرُه وُبَأ ٌبْئَوَق

 َلوُسَر اي َتْعِش ام َلاَقَف ٌكْلِمْحَأأ َةَرْيَرُه اَبأ اي َلاَق مث َمْلْسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر
 قول مس هيلع لل ىلص هلل وشو قتل كل ىلع ةفز وأ ذيب ملك بكل لاق هل
 َركْدَو ايان َكُئْيَمَر أل ْنَحْلاب َكَنَعَب يِدْلاَو ال َلاَقَك كلم ٌََْرُ 4 05 أ انبمج
 0 َرَمَأَو رَفَس يِف َّناَك ٌمالَسلاَر ٌمالَّصلا ِهْبَلَع ُهّنَأ اًضِيَأ ُيِرَبْطلا ُبِحُمْل

 َُل للم

 هللا َلوُسَر اَي ُرْكَآ َلاَقَو اَهُحْلَس َىَلَع وللا َلوُسَر اَي ُرَخآ َلاَقَو اَهُحْبَذ ّىَلَع هللا َلوُسَر ينجي
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 هللا َلوُسَر اَي اوُناَقَف بطلا ُمْمَج ّي معو ملسَو لع هللا ىَلَص للا لوس مر َلاَقَق اَهُسْبَط ْيَلَع

 ْرْيَمَنَأ نأ ُهَركأ ْنِكَلَو يِنْثْكَت ْمُكَلأ ُتْمِلَع ْدَق َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَثَك ّلَمَعْلا َكيِنْكَ

 . ِهباَحْضأ َنْيب اًريَمَتُم ُهاَرَي ْنَأ ِِدْبَع ْنِم ُهَرْكَي ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس هللا ّن َّنِإَو ْمُكيَلَع

 سا”

 ةاحضأ هل لقل قي لَو لع هللا لَ ما اجل دلو كا يبأ ْنَعَو

 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهُئَءاَجَو . ْمُهَتفاَكَأ ْنَأ ُتِح أنو َنِمرُكم انباع اوئق ْمُهنِإ لاك كيت

 ِكَكِ يأ يف يييملا لاق ةمئاح َكِئِإ يل نإ تلق : ْيَش اَهِلْفَع يِف ناك 5 أرنا أس

 ْنِم ْتْغَرَق ىْلَح تيرطلا ٍضَْب يف اَهعم الحل ِكَيجاَح َيِضْق هدأ ىئ ىّنَح َِِلِإ ُسِلْجَأ ٍتِْش

 َتَعْبُي نأ َلْبَق َمْل و ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َيبْملا ُتْعَياَب اَسْمَْلا يِبأ نا هللا دبع لاو . اهيجاَح

 ِهِناَكَم يِف َوُه اَذِإَو ثلث َدْعَب ٌت ُتْرَكَذُف ُتيِسنُف ِهِناَكَم يِ اهب ُهيِبآ نأ ُهنْدَعَوَف ٌةّيِقَب ُهَل ُتَيِقَبَر

 . َةواَذ وُبَأ ُهاَوَر ٌكُوِظَتْنَأ تال ُدْئُم ايل اَنأ ٌىَلَع َتْنَقَش ُدَنَل ٌلاَقَث

 ٍنيِكْسِمْلاَ لمزألا ْعَم َيِئْدَي نأ ُتنََي أل ُمالَّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع َناَك ىَنْوَأ يبأ نبا َلاَكَو

 هللا ِلوُسَر ديب ُدْحأَتل ُةمألا تناك ْنِإ يراك باور يِفَو يِئاَمْلا ُاَوَر ًةجاَحلا هَل يهب

 .اًهِتَجاَح يِف هب ُنِلَطْنَتْن دم ٍةياَرِر يِفَو ثءاَش ُتْيَح هب ُقِلطَنَتف َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص

 يفن أطْبأف ِهِرْهَط ىَلَع َبِكَرَ َدَجبَس ْدَق يَلَصُ َمَلَسَو بَل هللا ىّنَص َوُه و ٌنَسَحْلا َلَخَدَو

 وج تأ دق لا لور اي هباحضأ شن هل لاق عرف امل نحل لَن ىلع بوش

 هْيْلَع َناَكَو ءيِرْهْظ ىَلَع ٌبكَرُف ِةَلِجاَرلاَك يِنَلَمَج ْيَأ ُهَلِجْعُأ ْنأ ُتْه ٌتْهِرَكَف يِيَلَحَتْرا يا نإ َلاَث

 َْو ٍلْحَر ىلع مالْسلاَو اللا يلع حو ةؤاكجتلا ُدَهْشَيَو ىَضَملا ُدوُعَي مالْسلاَو ةالَصلا

 . ةَعْمْس لَو هيف ءاَيِر أل اججَح هلع ْمُهَّللا َلاَقَك َمِاَرَد ةَعَبْرَأ يِواَسْت ال ُةَنيَِف ِهَلَعَ

 هدي سمع ألإ داب ىَتُْي امك مَا اهيف مهين 1 ةَكيِدَمْلا مدح ءاجج ٌةاَدَعْلا ىَلَص اَذإ َناَكَ

 اللا هِيَ َناَكَو ءُهُرْيَعَو ْمِلسم هور هيف ُهَدَي سِمْفَيف ةدراَلا اَنْ ةوؤاجج امرك

 َبْظاَو يلا ِهِلْعف ُرِماَط َوُهَو ٌيِوَوْنلا لاق ْنُهَعَم ماكي َناَكَو ِهِجاَوْزَأ م عم ٍةَرْشِعلا َنَسَح ٌمالُسلاَو

 ماَيِقْلا ٌداَرَأ اًذِإَف ٌنُماَدحِ | مَ ماني ٍلَللا ماَيِق ىَلَع َمْلَسَو يلع هللا ىَلص بام عم هيلع

 . ٍفوُرَْمْا اَيْرْشِعَو ٍبوُدلَمْلا اهْفَح ٍءاَدَأو ِهفيِظَو ني ُعَمجَيق اَهَْرَتَو ماك هيئيِظَوِل

 َنْبَعْلَي ٍراَصْنَألا تاب اَْنَع هللا َيِضَر َةَمِئاَع ىَلِإ | ُبرَسُي ُمالّسلاَو ةالّصلا هْيَلَع َناَك ْدَقَو

 هاَوَر بِرَشَو اًهِمَف ِعِضْوَم ىَلَع ُهَمُق م ْعَضَوَف ُهَذَحَأ ِءانإلا َنِم ُتَبِرَش اَذِإَو ِناَخْئّشلا ُهاَوَر اًهَعَم

 اًهِيَف عِضْوَم ىَلَع ُهَمَك َعَضَوُم ُهْلَحَأ ْمخّللا ِهَْلَع يِذَلا ْمطَعْلا َرُمو اًمرع ثَ ْتْقّرَعَت اَذِإَو ْمِلْسُم
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 اًهيِرُي َناَكَو ِن ِناَخْيشل | هاَوَر ْمِئاَص َوُهَو اَهْلُبَمُيَو قي اًمرجح ىف ُءيكذَي ْناَكَو اًضِنَأ ْمِلْسُم © ُهاَوَر
 ا

 ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأ ٌفِدُرَو ٠ ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر هركلم ىلع ةلكتم َيَِو ٍدجْسَمْلا يف نوُبعَْي ْمُهَو ةشَبَحْلا

 .َكْلِتب هِذَه َلاَقَو اَهَقَبَسَك َكِلْذ َدْعَب اَهَقَباَس مث ُهَْقَبَسُ مق اََقَباَس مث ُهَََبَسف اَهقَباَس َمْلَسَو ِهَْلَع

 ةَشِئاَع ِتْنَب ِتْيَب يِف مّلَسَو هَلَع هللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر دنع اَمْوَي اوك ْمُهّنَأ ِكِلاَم ِنْب ٍسّنَأ ْنَعَ

 للا ٍلوْسَ يدب نيب تضر هَل ْمأ تيب ني مّلَو رب ٍةَقْشْصب يأ ذإ اهل ُهَللا يَ
 اْعْضَرَو َهَّلَسَو هْبَلَع هللا ىَّلَص هللا / يب ٌعْضَوُف ْمُكَيِدْيَأ اوُعَض ُلاَثَك َمْلْسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَلَص

 ْنِم ْتْهَرف املك اهب َيِنَأ يِيْلا ةفخلا ٍتأَر دََو ُهتلْجَ اًماَعَط ْمَكَْن ُةَمِااَعَر ائْلكأَ اكيد

 يَلَع ُهللا ىّلَص هللا ُلوُسَر لاَقق اَهْثَرَسَكَذ َةَمْلَس ْمأ َةَفُْص ْتَمَقَرَو ُهْئَعَضَوُل هب ثَءاَج اًهِياَمَط
 ُءاَنِإَو ماَعَط َناَكَم ٌماَعَط َلاَقَو َةَمَلَس ّمَأ اًهَتَقْحُص تخش شفأ مث ملأ ثا للا يشي ولك مس

 ُرْيَغَو ُرْيْغَو يِناَربطلا ُهاَوَر ِءاَنِإ َناَكَم

 ٌيِضَر َةَسْئاَع ْنَعَو .ُهُرْيْغَو ُدَمَحَأ ُهاَوَر اَمُهْنَع هللا يَ ُةيِفَص ٌةيْعَص م مم اهلي َكِلذ لي َمَقَوَر

 هللا ىَلَص ْيِئلاَو َكْوَسِل تلو هَل اًهُّتْحَبَط ِط اَهَُْبَط ٍةَريِزْحب ْمْلَسَو هيَع هللا ىَلَص يلا ُتْيَ ُتبنأ اَلَع هلا

 اَهب نحط ال ذأ َنيِبُكْأتَل اَهْل ُتْلُقُ ؛1 تب يلُك اهل ُتْلدَ د ْتَبَأَك يِلُك اَهَتْيَبَو يِنْبَب أَسَو ِهْيْلَع

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ٌكِحْضَم اَهْهْجَو اًهب ٌتْخَطَلَف ٍةَريِرْخْلا يف : يِدَب ٌتْعَضَوُ ثَبأَ ِكَهْجَ

 ىَلَص َكِضَف يجو اهي تحل اَهَهجَر يخط ةكزَسل لاَ اهل هلق ْعَصوَ َ أَو ِهْبَلَع

 ِهْيَلَع ٌرُد د َجَضَن اًذإَف ٌريِثَك ُءاَم ِهْئَلَع ُبَّصُيَو اًراَعِص ْمطْقُي مخل ُهَر َريِرَخْلاَر . َمّْلُسَو ِهْئَلَع ُهللا

 ارا نم مرتع اخضأت هلْهَأ َّمَم ٌمالّسل اَر ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهَتَريِس َلّمَأَت ْنْمَق ٍةَلْمَجْلاِبَو

 ِبْلَقْلا ِةَقِر نم َْلَب ْدَ ُدَق َمْلَسَو يل لال لأ ملح ريالا ٍفاَيْضَأْلاَ ٍلِاََألاَ مايل

 5< ِهنيِدَو ِهِقوُقْحَو هللا ٍدوُدُح يف ُدّدَشُي ناك ُهْنَأَو ٍقوُلُخَمِل اًمَءاَرَو ىَدَم أل يبا ٌةَياَعْلا هِئِِلَو

 ٌلُجَر َناَكَو ُهَباَحْصَأ طِساَبُي َمْل َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك ْدََو َكِيْذ ٍرْيَغ ىَلِ | ٍقِراّسلا َدَي ْمطَق

 ىّلَص َناَكَو اًهْنِم ُفَرْطَعْسُي اَمِب ِيِداَْلا ٍدوُجْوَمِب َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِئلا يِداَهُي اًرْيَمُز ىّمَسُي
 هيلع للا ىَلص اكو اهلم ف ُفَرطَتْسُي اَمِبَو ٍةَرِضاَحْلا دووم هيِفاَكُيَ ِهيِداَهُي َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا
 للا ىَلَص ىتم َهَف ُهّبِحُي َمَُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَو ُهْن 5
 ٌسَحَأَف ِهِرْذَص ىلإ هندي هكَسَو ره ليف ني اج مَ دج قوشلا ىلإ ا ري َملَسَو ِهْبَلَع

 هتَكَرَب َءاَجَر هِرْذَص يِف يِرْهَظ ُحَسْنَأ ُتْلَعَجُف َلاَق م أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلَوُس ل يهز
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 اذإ هللا َلوُسَر اي ٌرْيَمُر ُهَل َلاَق َدْبَعْلا يِرَئْشَي ْنَم ُلوُقَي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص هللا ُلوُس

 .ٍلاخ هللا دنِج أ َْلَسَو لَ هللا ىَلَص هل لاك اياك يناجت

 ٍنْمّسلا َنِم َةكْمْا َمْلسَو ِهَْلع هللا ىَلَص يل يِدَهُي ناك الُجَر نأ ملأ ِنْب دي ْنَعَ

 قع اذ طغأ اق سَ أَ هلل ىَلص بلا ىلإ هب هج هاضاَتي باَس اج ا لس

 ِهْيْلَع َناَكَو ٠ ْرْمأَيَو َمَسَبَكُي ْنَأ ىَلَع َمْل مو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص يلا ُديِزَي اَمُف ِهِعاَتَم

 ب ب هف ل6 لجو لق ذو ةوزخ أ ىو ان كح أل لوي الز دي ماشا دش
 ل يلع يني ىنش ام هللا كوش َر اي َلاَقَف 3 رئاثلا نبا ىَلَع كلوخأ لاق ينوخا هلا َلوُسر

 اَوَر َر ٌةَقاَنلا الإ ُلمَجْلا ُدِلَي ْلَمو َكَحْيَو مْل َدَو ِهْبَلَع هللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقُك ٍةَقاَنلا

 هللا َلوُسَر اَي ْثَلاَقَف ٌروُجَع م و يَ للا ىلص تأ نَسحْلا نع يذلا ىذا ؛ ٌيِِمْرُتلا
 يبت ْتْلَوَك َلاَق ٌروُجَع اَهّلُخْدَي ال َةْمحْلا نإ ِنالف ُمأ ا : لاَ َةَْجْلا يِنَلِحْدُي نأ يِ هللا ٌعذا

 اهنإ ئمانأشنأ انإ :ُنوُقَي ىلاعَت هللا نإ ٌدوُجَع يه اَهْلحْدتَأل اَهْنَأ اًموُربخَأ َلاَقَ

 ْ .[*+ :ةعقاولا] «اًراكبَأ ٌنُهاَئْلَعَجُن

 ْمُهَمَم ديو ْمُهُسِنْؤُيَو ْمُهُِداَحُيَو ْمُهطِلاَخُيَو ُهَباَحْصأ ٌُحِزاَمُي ُمالّسلاَو ُةالّصلا هلع َناكَ

 َلوُسَر اَي اوُلاَق ٌةَرْيَرُه يبأ ْن ْنَعَو .هرجح يف ْمُهسِلِجُيَو ْمِهَئاَيْبِص ٌبِعاَدُيَو ْمِهِروُمأ ٍريِبْذَت يِف

 لس هبل هللا ىلص للا لوُسَو ناك لأ لاو .اًح الإ لأ ا يْنإ َلاَق اَنْبِعاَدُت َكْنِإ هللا

 ىَلَع َلَحَدَك َتاَمَق هب ُبَعْلَي وْ ُهَل َناَكَو ِرْيَمُع وُبأ ُهَل ُلاَقُي حَأ يِ َناَكَو اَقْلُح سائلا ٌنَسْحَ
 بأ اي اثق ةرغت تان اونا هلأش م لاق ني رق مز تاك أ و يلع هللا ىَلَص يل

 .مِلسُمَو ُيِراَكُبلا هوَ ُريمملا ََعَف ام

 ٍنْب ٍدوُمْحَم ِهْجَو يِف ِءاَم ْنِم َةَحَم ٌجَمَو .ٍروُفْضُعْلاَك ٌريِغَص ٌرِئاَط ِرْمَذ ٌريِغضَت ُرِْمكلاَ
 يف َرُهَر ةَمَلَس ْمَأ ُتْنِب ُبكْيَز ُئيبر ِهْيَلَع ْتَلَحَحَو .اَهي ُهُحِزاَمُي َنيِنِس سمح نبا َوُهَو عيب ديرلا

 َيَِاَهِقْرَر يِف اًرهاظ اَهِهَجَو يِف اًنِباَت ٍباَبّشلا ُءاَم َناَكُن اَهِهجَو يف َاَمْلا خشن ِهِلَستْعُم

 هْيَلِإ ءاَج ْدْقَلَو ُةَباَهَملا ِةَباَع لا عم َمَُسو هيَ هللا ىَلَص ِهََعِلَأ ذك ناك ٌةَريبَك ٌروِجَع

 َكِيَلَع ْنْوم هَل لاق دب :اَهَمَو ٌةَديِدَش ٌةدعَر ُهْن 1َحَأ ِْيَدَي نيب ماك لجو َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص

 ُلجْولا قطن ةْعَمِب ديلا لُكأت شن هيد نِم َةَأَرما | نبا انأ امن ِراَج لَو ِكِلمِب تنل ين

 الأ اوُعَضاَوَت نأ ّيَلِإ يِحوأ يْنِإ ٌس ا لاقت ْمْلَسَو هيَلَع ُهَللا ىّلَص َماَقَق ِهيَجاَحِ

 الانا لل دج الرع رحل ىلع دحأ دك اب ًالَر ٍدَحَأ ىَلَع دَحَأ َيْعِبَي أل ىّنَح اوُعْضاَوَتُ
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 ّنِم ُتَدَعْرَأ َءاَضُفْرُمْلا ٌدِعاَف َوُهَو ٍدِجْسَمْلا يِف َةَمْرْحَم ُتلب هلق ٌمالْسلاَو 5 ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهْنَأَر
 ياك وبأ ُهاَرَر ٍفْرَحْلا يأ ِقَرَقْلا

0 

 هع هللا ىَلَص وللا َلوسَر ٌتْبِحَص لاَ ٍصاَعْلا ِنْب ِرْمَع نب هللا ِدْبَع ْنَع ٌلْسُم ىَوَرَو

 ْتَناَك ْدَقَو ءُتْرَدَق اَمَل ُهْفِص يل َليِق ْوَلَو ُهَ أ اًبيِظْمَتَو ُهْنِم ءاّيَح طق ُهئِم ئئِيَع ث ُألَم ام ْمَْسَ

 ُهناَحْبُس هللاب ٍريِكْذَت َسِلاَجم ْمُهنَع هللا َيِضَر ِهباَحْصَأ َعَم مْ ن3 هْيَلع هللا ىَلَص ُهْسِلَجَ

 ٍةئَسَحْلا ٍةَطِعْوَمْلاَو ٍةَمْكِحْلا َنِم ُهّللا هاَنآ مب وأ ٍنآْرُقلا ٍةَوألَت اّمِإ ِبيِهْرَتَو بيِغْرَتَو ىَلاَعَتَو
 م
5 

 و ليس ىلإ وخذت أو صفت تو ركل نأ ىلا ل ل امك يبذل ين يَ ٍميِلْعَتَ

 هباَحْصأِل ُبِجوُت ُسِلاَجَمْلا َكْلَي ثئاَك َكِلْذِلم َرِذنْيو َرْشَبُي نَأَ ْدئَّسَحْلا َةَطِعْوَمْلاَو ةّمكحلاب
 هم م ءس 2 251 5
 ٌةٌرْيَرُه يبأ ْنَع ُهُرْيَغَر ُدَمَحَْأ ىَوَر ٍةرْجآلا ين َةَبْغَولاَ اًيدلا يف َدْهْزلاَو بولقلا هفر

5 

 ٍلُهَأ ِْم انو ايلا يف اَنذَِرَو انبوَلُك ْثْ َر كَدْنِع انك اذِإ انَل ام هللا َلوُسَر اَي انْ َلاَق

 هيلع ُهللا ىّلَص َلاَقَف اسْمَ انْكَْأَر كيالزأ اكئمقز لفأ اننئاع دنع نب انبرح اذن ألا
 . مت وُيُب يِف ُةَكِئَالَمْلا ُمُكنَراَرَل ٌكِلَذ ْمُكِلاح ىَلَع ْمُتنُك يِدنِع نب ْمُكُجَرَح اذِإ مُكْلَأ ول َمْلَسَو

 َباَع املأ َمَلَسَو ع هللا ىَلَص صا ْنِمَر ؛ مُهاْبعألَو انلخأ اَمَلاَع يأ اْسْئاَع هلْ و

 ُماَعَطلا ناك ْنِإ اًذه ٍناَحِئّشلا ُةاَوَر ُهَكَرَت الإ ُهَلَكَأ ُهاَهَئَشا ؛ نإ طق اماَعَط َباَع لَو طق اد

 . ُهْنَع ىَهْنيَو ُهُهْذيَو ُهُبيِحَي َناَكَف ُماَرَحْلا ام اَحاَبُم

 هللا ىّلَص َوْيُح اَمَو .ٌبِتاَر ُباَوَب هَل نكي مَ هن السلا ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ِهِهْضاَوَت ْنِمَو
 «ُْنِم ساّنلا َدَعْبَأ َناَك اَمْنِإ ْناَك ْنِإك امْنِإ ْنُكَي ْمَل أَم اَمُهَرَسْنَأ َراَمْخا الإ ِنْيَرمَأ َنْيَب َمّلَسَو ِهِيَلَع
 َيِضَر ٌيِرْذُحْلا ٍديِعَس يبأ ْنَع ٌيِراَكْبْلا يِف اَم َكْبْسَحُن مل و هيلع هللا ىَلَص (ةوؤاهح اَنأَو)

 َلاَكَو اَهِرْدْج يف ِءاَرْذَعْلا َنِم َءاّيَح ٌدّشَأ َملَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر َناَك َلاَك ُهْنَع ُهَللا

 ٍهْجَو يف ُهرَصَب ُتِبلُب آل ِهِئاّيَح ْنِم َناَك ُهْلأ َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْنَع َيِوُر ٌضاَيِع يِضاَقْلا
 َُوَر اَمُك ِناَمْيِإلا َنِم َوُهَو ِرْيَخب الإ يِتَأَي أل ملْسلاَو ُالّصلا ِهْيَلَع َلاَق اَمَك ُهاّيَحْلاَو .ٍدَحَأ

 لَ هللا ىَلَص لاق دق الَعو لج هير نم م 0 ا
 ْمُكُدَشَأَو ِهللاب ْمُكُملمأَل ين | ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهِيَلَع َلاَكَو ةيشَح ُهَل ْمُكْدَشأَ هلل ْمُكاَقْنَأ انأ َءأَسَو

 ْمُتْكِحَصَل ملأ ام نوم وُملمَت وَل مالَسلاَر ُةالَّصلا ِهْيَلَع ُهَلْوَق اًضِنَأ ىََرَو ُيِراَحُملا وز يح

 يِئاَسْنلا ُهاَوَر ِءاَكَبلا ْنِم ٍلَجْرِمْلا ٍزيِزَأَك ُريِزأ هِفْوَجِلَو يَّلَصُي مْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ُناَكَو
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 ىَّلَص (هِتَدْجَنَو ِهِتْوْقَو ِهيَعاَجَش ْنَع ْيِوُر ام اَمَأَو) ءاَيئاَيَلَع اَهُريِزََو ُرْدقْلا ُلَجْرِمْلاَو .ُهْرْيْغَ
 سانلا نَسحأ َمْلَسَو ِْلَع هللا ىْلَص يلا نا لا ل للا َيِضَو سن َْعف ْمْلَسَو ِهيَلع هللا

 ْمُماَقَلَتَف ٍتْوّصلا َلَبِق سان َقَلطْناَف َةَلَْل ةئي هيلا لأ مز ذك يبا عيشأ يبا هو

 ِسَرْف ىَلَع َرْبَخْلا ْأَربَكْساَو ٍتْوّصلا ىلإ ْمُهَقَبَس ْدَق اًمجاَر َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهَللا ُلوُس

 هَل ٍةياَوِر يِفَو ُهَرَْغَو ُيِراَخُملا ُهاَوَر اوُعاَرَت * خل ُلوقَب َوُهَو ِهِقُنُع يِف ٌفِئّسلاَو يزش ةْلأط يبل

 ذأ ُفِطْقَي ناك َةَسْلَط يبل اًسْرُه َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ميلا َبكَرف رم اوُعِف ٍةكيِدَمْلا ٌلهَأ نأ

 ُسَرْفْلا فطق َلاَقي . ىَراَجُي أل دعب ناك اًرَْب اذه ْمُكَسرف اَنْذَجَو لاق َعجَر املك ٌفاَطِق هيف

 . يزَجْلا ُم ُعِساَوْلا ُرْحَبْلاَو ُهُوُطَح ٌقْياَضَت اذ ِهبْشَم يف

 َرَكْذَو .َمْلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ْنِم ٌدجْنأ َالَو ْمجْشَأ ُتْيَأَو اَم َرَمْع ُقْبا َلاَكَر

 ُهَتوُنأَي سائلا َناَكَر ٌءاَرّصلا ٌنِسْحُي ِةَوقْلا ُديِدَش ُلُجَر ةَكَمب َناَك ُهّلَأ هريَغَر هباَتِك يف قحسإ ُنْبا

 ٌلَوُس ل  ةكم باتش نم بخ يف ب كه امك مُر عاصم وأبا

 اي هلاك هَل َلاَقُك ِهْيلِإ كوُمدَأ اَم ُنَبْقَتَو هللا يتب الآ َُئاَكو اَي هَل لاق مس ل للا ىلص هللا

 عتق لوشن ِهَللاَب ٌنِمْؤُت أ َكْئْعَرَص ْنِإ َتِئَأَرأ َلاَق ٌكِقْدِص ىَلَع ُلُدَي ٍدِه نبل
 مَ ُهَلَحأَك َمُلَسَو لَ هللا ىَلَص وللا لو ر اَنَدَق ُتَكَهَن لاَ راسنا اي أ لدم ا

 اًبجعَتُم ةَنلاَكَر َفَقَوُف اًكِلاَكَو اًيِناَث هب َلَعَفَ َدَْعْلاَو ةلاقإلا ُهَلَأَس ْمُث َكِلْذ ْنِم ُهَلاَك 0

 . عراَصُملا ةلاكر ِنْب ٍدْمَحُم رقم يِبأ نع دِكرذتنُم يف ْمِكاَحلاُاََرَو ٌبيِجَمَل َكَنأش نإ َل اَفَو

 ُهَلاَق اَمُك ْيِحَمْجْلا ٍدّوْس انألا وُبأ ْمُهنِم ٌةَلاَكُر َرْيَغ يع ٌةَعاَمْج مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٌعَراَص ُدَقَو

 ُبذاَجُيَو ِةَرََْلا ٍدْلِج ىَلَع ْفِقَي َناَك هنأ هئكِش نم َملَب اديَِش اك , ْيِقهَِمْلا ُهاَوَر دو يِلْيَهَسلا

 ىّلَص وللا ُلوُسَر اَعَدَف ُهْنَع حَرْسَرتي ْمَلَو ٌدلِجْلا ىّرقَيف ِهْيَمَدَف تخت نم ُهوُهِزَْيِل ٌةَرَصَع ُهفاَرْطَ
 يَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ُهَعَرَصَف َكِب ُتْنَمآ يِيَتْعَرَص نإ َلاَقَو ٍةَعَراَصُمْلا ىَلِإ ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا

 وش نش لل سن ذم لش ُهلَأَسَو ِءاَرَبْلا ٍثيِدَح ْنِم ٌيِراَخْبْلا يِفَو .ْنِمْؤُي ملف َمْلَسَو

 ؛َل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر نكل َلاَقْف : ِنيئُح َمْوَي ْمْلَسَو ِهِئلَع ُهَللا ىّلَص هللا

 ِِت قو ماشا اكل, لغسا مِئاْعَمْلا ىَلَع ابيكا اوُمَسَكلا ْمهِئلَع اْلَمَح ابل نو مُر ُكِزاَوُه

 ّنِإَر ِءاَضْيَبْلا ِهتلْعَب ىَلَع َمْلْسَو هِيَلَع ُهْللا ىّلَص يلا ُتْيََر دََلَو سائلا َنِم ُمَلْعَت ْنَمَو ُباَرعَْلا

 ُلوُقَي ْيِنلاَو اَهِماَمِزِب ٌذِجآ ِثِراَحْلا نب َناَيْفُس اب

 ُبِلصَفلاِدبْبَعْنِلااَنَأ بِإَكَأل يهب ئكلااتنأ
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 ىَغَوْلا ٍةَمْوحح يف ٍمَْيلا اد لفي يف ُهنأِل ٍةئانل لا ٍةَعاَسّشلا ّنِم ُكوُكَي اَم ٍةَياَغ يِف اَذَهَو

 لو كغ علاش, الو يرجلا ةخيشب كسي ىلع من له ّعَم ْعَم َوْمهَو ُهُشْيَج ُهْنَع َفّشْكْلا ٍلَقَو

 ُتاَوْلَص ُهْفِرْعَي سْيَل نم ُهَئرْعَيِل هوشساب ُهْوكُيَو ْمِهِهوُجُو ىلإ | هذ كلذ َعَم َرْهَو ٍبَوَه لَو
 ؛َمْلسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَرِب انيقلا ُسأبلا وما ان انك ٍتيِدَع يِفَر «ويَلَع ُهُمالَسَو للا

 سائلا ٌنَسْحْأ 0 هبَلَع ُهَّللا ىَّلَص (هُدوُجُو ُهُؤاَخَس اَنُأَو)

 َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص وللا ُلوُسَر ْلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاََر سائلا ٌدٌوْجَأَو ساّلا َمَبْشَأَو

 نِإُف اوُمِلْسُأ ذكي لاف هيزك ىلإ جرف يدخن ان أك لو اج ةضأ ل كيك

 . ُمِلْسُم ُهاَوَر َرْفَفْلا َفاْشَي ال ْنَم َءاَطَع يِطْمُي اَدِّمَحُم

 ام َمْلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلِوُسَر يِناَطْعَأ دَمَل َلاَق ُهيَمَأ نب َناَوْفَص نأ اًضْيَأ ىَوَرَر

 نبا َلاَق ّيَلِإ سائلا ُبَسأل ُهْنإ | ىّنُح يِنيِطْعُي خ رب اَمق يَ سائلا ضب نمل ُهنِإَو ينام

 ىَّلَص ّيِبنلا نأ ٌيِدِقاَوْلا يِزاَمَم يِفَر لي عك قم, مث ملا َنِ دام ٍنيَح موي هاَطْعَأ ٍباَيِش

 ْتَباَط اَم ُدَهْشَأ ُناَوْمَص َلاَقَق اًمْعَنَو ًالبإ | اًءوُلْمَم اًيِداَو ُذْئْمْوَي َناَوْفَص ىطْعَأ ْمْلَسَو هيلع هللا

 اذهب الإ لوري آل ةهاق نأ ْمِلَع ماسر اللا يلع ُهنأِل َكِلْذ ُهاَطْعأ اَمْنِإَو يبن ُسْفَن الإ اذه

 اذإ ُهَهْجَو هللا ْمْرَك ْيِلَع َناَكَو .مّلْسُأَو ِرْفُكلا ِءاَذ ْنِم ْأَرَب ىّبَح هب ُهَجْلاَعَف ناّسَسِإلا َقُهَو ِءاَوْذلا

 َيِوُرَر .ُةَجْهَل سائلا َقَدْصَأَو اّنَك سائلا َدَوْجَأ َناَك َلاَث َمْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بتل فَصَر
 0 نأ اًوُثْرَم ٍسْنَأ ْنَع

 م

 ا لي ان ل لا ّيِضَر ٌرِباَج لاق
- 

 ناك نإ ٍرَجَح ْنْب ظِفاَحْلا َلاَق ُهَعْكَمُ اَيْندلا رْثأ نم ءْيَش هلم ٌبِلَط ام ام ْيَأ ُمِلْسُمَو ُيِراَخَبلا ُهاَرَر
 ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ناك ةّيفَتَسلا نبا َلاَق اَمُك َتْكَس الو اًعئاَس ءاَطَعْلا َناَك ْنِإ هاَطَأ ُهَدِع

 .َتَكَس َلَعَْي ْنأ ْدِرُي ْمَل اذِإَو ْمَعَ َلاَق َلَمْنَي ْنَأ َداَرَأَك َلِهْس اذ

 ىَلَع ُتَعِضْوُف مُهْرِد ٌفلأ َنوُعْسَ مْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْبَلِإ لمخ ُهْنَأ ُيِذِبْرُتلا ىَرَرَو

 ٌءْيَش يِدْنِع ا اق لَو جولف اهني عرف ىلح الاس اف اه الإ مك مَ ريصخ

 ةِركَف ِهْيَلَع ُرِدْقَت أل ام هللا َكَفْلَك ام رَمُع هَل َلاَقُك ةاكيضق ةْيَشان هاج ادم ْيِلَع عتب كلَ
 يذ ْنِم فت آلَو هلأ هللا ٌلوُسَر اَي لا نب زفو علوم ل ىلع

 اًذِهب َلاَقَو ٍدِهجَو يِف ٌُرْشبْلا ٌفرُمَو م َِلَع ُهَللا ىَلَص ِهَللا ُلوُسَر مسبق ًالالقإ شزعلا

 , ٌسنريأ
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 نيت ٍمْوَي يف ُهلأ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ّيِبكلا ءاَمْسَأ يف ِهباَتِك يِف سرا ُنْنا رد
 ءاَطَع ْمُهاَطعأَو لجأ ام ْمِهِيلَ هر نزاَوَه يف هَعاَض مهدت اًرغبن ْثَدَْنأَو رنا ثا

 ياه اذهَو شو نَا لاق ٍفْلأ ٍفلأ ِةَئاِمَسْمْح َناَكَ مْوَيْلا ٌكِلُذ ْمُماَطعَأ ام َمْرُق ىَّنَح اًريِثَك

 ناي أس يأ هلا ىف يِنَأ ٌيِراَخبْلا يِفَ .ٍدوُجْوْلا يِف ِهِلْثمب ْعَمْسُي ْمَل يِذْلاَو ٍدوُجْلا

 ْمْلَسو هَل هللا ىَلَص هبي أ ٍلاَم ٌرثكأ َناَكَو ٍدِجْسَمْلا يِ ُهوُبّص يِنَْي ُهوُرقلا َلاَقَ ِنْيَرَْبلا

 لإ اَدَحَأ ىَري َناَك اَمُق ِهْيَلِإ ٌسَلَجق َءاَج 5 ةالّصلا ىَضق امل لإ ثقي ْمَلَو جسما ىَِإ جرح

 ْمَنَو ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َماَك امك ُهَلْمَح عاطتما ام هاَطْعَأَف يبِطْعأ َلاَقَق ُساّيعْلا ُهَءاَج ْذِإ ُهاَطْعَأ

 ٍجاَرَح نم ْيِمَرْضحْلا ب العلا هب لسْزَأ ٍفْلأ ةلام ناك ُهَلآةَئْنَش يِبأ نبا ىَررَو مهد ان

 َلاَقَق هل ٍلَمَج ىَلَع ٌراجج َُرئاَسَو َمُلَسَو هَل ُهَللا ىّلَص ِهِلإ ل ٍلاَم ُكْرَأ َوُهَو لاق ِنْيَرْْبْلا

 لب َلاَقَك يم أَو تل يبأب هللا َلوُسَر اَي كَ وه لاق كلمج يغب ملْسلاَو الصلاه هَ

 ٍَمقلاب مدا مْلَسَو َِِلَع هللا ىَّلَص هل ا َلاَق مث ُهدَقتَك همت ُهَدُقَي ْنَأ الالب َر َرَمَأَو ها ُهَعاَبَك هع

 َُداْزَو َّلَمَجْلا ِهْيَلَع ّدَرَو َنَمّللا ُهاَطْعَأَت كَل َوُه ْلَب ِهِلْوَفِل ًةأئاكم اًمهيِف كلل ُهللا كَراَب لّمَجْلاَو

 .اَمهرْيعَو مِلْسُمَر يِراَخُبلا يف ُهئيِدَحَو اًمهيف كربلا هاا
 لدبي , داك هاف ىلاعت ِهِتاَضْرُم عا يفَو هَ هلك مالْسلاَو ةالَصلا ع دوج ناك ْدَكَو

 ْنَم م ًالشإلا ىَلَع هب فتي َراََو ىَلاَعَت هللا لوس يف ُقِني هراََو جاَمْحُم ذأ ٍريِقْمل رات َلاَملا

 لفي وأمل هك زجشب ءاَطَع يمي ِدالْوََو سفن ىَلع رئي ناَكَو ِهيالْسب مالسإلا ىَرْقي

 ل 8 يف ولأ اغلا لا تش تا الا ني هس ف هو رضيت ىرشم

 . عوُجْلا َنِم ِةَقيِرْشلا ِهيطَب ىَلَع ٌرَجبحْلا طبر اَمْ هير

 ِتْئَبْلا ةَمْدِح ْنِم ىَقَلَت اَم ام ةَملطاف َِِِإ كش ّيِبَس ُهاأ ذف َمْلَسَو هْيْلَع ُهّللا ىَّلَص َناَكَو

 ال لاو دمت ركل حيبنثلاب نهتم نأ اه مف اَهتيَب ةَئوؤَم اًهيِفْكَي اًمِداَح ُهْنِم ْتَيَلَطَو

 هللا َلوُسَر اي ْتَلاَقُك ِةَدْرب رب أرنا هاو عوجلا نم مهنوْطُي يرطت ٍةْدصلا لأ ٌعكأَو كيِغأ

 الحشا نم ل ل ار اهي ان | اًباَمْسُم َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص اَمّذَحَأَت وِ ٌكوُسْكَأ

 مل ْمالَسلاَو هدّصلا ِْيَلَع ماك اًمَلَق ْمَعن َلاَقَق اًهيِنْسْهاَف هل َحَسْحَأ ام هللا َلوُسَ اَي لاف

 مث اَهِيلِإ اججاَعْحُم اَهَدَحَأ َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َئبْنلا َتْنَأَر َنيِح َتْئَسْحَأ ام اوُناَك هباَحْصَأ

 يَلَع ُهَللا ىَلَص َوُهَف ِةَلْمْجْلاِبَو «ُيِراَخُبْلا ُاَوَر ُهْعَْيف ايش ُلأْسُي ال ُهنَأ َتْفَرَع ْدَفَو اها ُهتلأَ

 مراَكَم عاَرْنَأ ميِمج يف ْمُهْلمْعَأَو قالطإلا ىَلَع ٍقلْْلا ُلْضْأ ٍلاَمَكلا ٍتاَفِص ٍرِئاَس يف َمْلَسَ
 ْ .قالخألا
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 ثلاثلا لصفلا

 ِهِجَكْنَمَو ِهِسَبلَمَو هِئاَذِع نم مْلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَلَص ِهبَلِإ ُهَُروُرَض وُهَدَت اًميف

 عاَونأ ُةعَبْرَأ ِهبِفَو َكِلْذب ْقَحلَي اَمَو
 لوألا عونلا

 ِبَرْغَمْلاَو ٍلَكأَمْلا يف َمُلَسَو َّلَع ُهَللا ىَلَص ِهِشنَع يف

 مدآ نبا لَم ام َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص َلاَق ٍلَوألا لا دعب َدْعَب ْتَرْهَظ ٌةَعْدب َعَبّشلا نأ ملا
 ماَمُطلِل ُتْلقق سف ْيآلا ِتَبلع نإ َُبْلُص نمي تامل ّمآآ نبا بح يطب نم اَش هاَعِو

 ةَمْسِقْلا هِذِهِب طاَرْقُب َعِمَس ْوَل ُيبطْرُمْلا َلاَق رجح ُنْ : ظِفاَسْلا َلاَق سّمْنِلل ُثْلُثَو ب باَرْغِلل ْتْلْنَو

 يتلا فْرَج ْءيِلَتْمَي ْمَل اَهِيَدِلاَو ْنَعَو اَهْنَع ُهْللا َيِضَر ُهَسْئاَع تَلاَق . ٍةَمْكِجْلا وِلَه ني َبِجَعَل

 ةرفقل نإ هش الو اناقط مهام ال هلفأ يف ا هو طق بِ ملَسَو لع هللا ىَلَص

 ٍدمَسُم لآ َعِبَش اَم لاَ ُهْئَع ُهَللا َيِضَر َةرْيَرُه يبأ ْنَعَو .ٌبِرَش ُهْوَقَس اَمَو َلِبَق ُهوُمَعْظَأ اَمَو لك
 هللا َيِضَر سابع ِنْبأ ٍنَعَو ءِناَخيْملا ُهاَوَر ضي ىّتَح اها مايأ ةنالث َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص

 هل اًيِواَط ُهْلْهََو ةَعِباتتُمْلا َيِلايللا ُتيِبي َمْلَسَو هِبَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُس َر ْناَك لاق اَمُهْنَع

 دمحم لآ َِبَش اَم ِمِلْسُم حيِحَص يِفَد ٠ يذل ُهاَوَر ريشا ْمُهْرْبُخ َناَك امْنإَو َءاَشَع َنوُدِجَي

 ملا يِنَْت جرح ْثَلق هلع هللا َيِضَر ٌةَِئاَح ْنَعَو .ُرمت اَمُُدَحَأَو لإ | ربل ربح ْنِم ِنْيَمْوَي

 مَ رذكلا نم عبط إنا ٍيئاَعَط نم موَي يف تب اا, 0

 .رْملا ّنِم ْعَبْشَي ْمَل ريِعّشلا ّنِم َعِبَش اَذإَو ريِعّشلا َنِم مسي

 و و نأ از لق ملوي لق ل ولف كرشز تق نق ىتكلا نق 0١

 ىَلاَعتَو هلاَحْبُس هللا قر ًالالطتشا اهلا ام ِهللاَو ِتاَْبَأ مشي اَْنِإَو ٍماَمَط نم ٌعاَص ِدْمَحُم
 اَهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا َيِضَر َةَسِئاَع ْنَعَو .ٍةَريسلا يِف ذ ْنِطاَيمّدلا ُهاَوَر ُهْمُأ هب ىَسَأَتَت نأ َداَرَأ نكَلَو

 ُماَعْطلاَو ُءاَسْلاَو ُبيطلا ٌَنألَن اَيْنُدلا َنِم َلَسَو يَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا يبل ُبِجْعُي َناَك ْتَلاَق

 ُيِطاَيْمدلا ُهرَكَذ َماَعَطلا ب ٍبِصي ْمَلَو َبيطلاَو َءاَسْنلا ٌباَصَأ ُةَدِحاَو ْبِصُي ْمّلَ ِنْبئْلا َباَصْأَق
 هْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ْمُكِيِبُن ُتْب اَر ْدَقَل لاق ٍريِشَب ِنْب ٍناَمْعْنلا ِنَع ْي ٌيِذِمْرْتلِل ٍلِئاَمْشلا يِفَو .اًضْيَأ

 .ِرمّثلا ُءيِدَر ُلَكَدلاَو ُهتطَب المي اَم ٍلقّدلا َنِم ُدَجَي اَمَو َمّلَسَو

 ل ١
- 

١6 



 لإ َوُم ْنِإ راتب ُدِق ُدِقْوَتْسَن اَم اًرْهَش ُفْكْمَت ٍدّمَحُم رشم لأ 8 نإ هلع ل يضر ٌةَمِئاَع ْتْلاَقَو
52 

 م دأَر دَقَل َناَوْرَغ ْنْب ُةَبْنُع َلاَقَو .ٌُرُمنلاَو ُهاَمْلا
 اهم هللا ّيِضَوُهَِئاَع تناك انقاَدْشَأ ْثَح + كَقَت ىلع رئشلا دو الإ ماتم انا َمَّلَسَو ُهْيَلَع

 يف ِةّلهأ َة ةلألث ٍلآلهْلا مَ ؟ يابا مك اهلا ىلإ رطل اك ذإ يبخ أ َنْئاَي ِهّللاَو ٌةَوْرُعِل ُلوُقَت

 َّناَك اَمُْق ةَلاَخ اَي ُتْلُق لاَ ٌراَث لَو يلع هللا ىَلَص وللا ٍلوْسَر ٍتايبأ يِف دقو ام نيَرْهَش

 ّنِم ٌناَريج ّمْلَسَو ِهِئَلَع ُهللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَرِإ ّناَك ُهّنأ الإ ُاَمْلاَو ُرْمّثلا ناَدَوْسَألا ِتّلاَق ْمُكّشيعي

 اَهِئاَبْلَأ نم َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّلَص ِهَللا ٍلوُسَر ىَلِإ َنوُلِسْرُي اوُناَكَف ٌُحِئاَتَم ْمُهَل ْتَناَكَو ٍراَصْنَألا
 لَ هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َتاَم ْدَقْل ْتْلاَق اًضِنأ َةَشِئاَع ْنَعَو . ٌمِلْسْمَو يِراَخُبْلا ُهاَوَر ُهاَئيِقْسَي

 نأ ٌمَلعأ ام ُسَنَأ ُلاَقَو .ْمِلْسُم ُهاَوَر ِنَِْنُرَم ِدِجاَو مذ يف ٍتْيْنَو ربح نب عش امو َمُلَسَو
 نب ايم ةاش ىأَر الز وللاب قجل لح ان نيج ل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر

 . ْيِراَخْبْلا ُاَوَر هللاب َقِحَل ىَح

 َوُه ًطيِوْسلاَو ىّرْخُأ َدْمَب َءءَم ُلَخْنُي يِذّلا ٌصِلاَخْلا َرْهَر و ىَراوَحْلا ٍرْبْسَك ُنْيلُملا ُنَرُملا

 هنأ مزاح يبأ ْنَعَر .نيهقرقللا لفن ني رغد بلجب يرشد نشا واملاب خش ليزأ يِلل

 قولت مهلك تلد آل لاك يلا مَسَو بَل هللا ىْلَص يلا ِنَمَ يف ْمُأَ لَم الْهَس َلَأَس

 يذلا دفع يف نعل ثلك ل هل قار يفت يرام وز خش انك نكلؤ أل لا زيهشلا

 نعل نيج ْنِ ًالْخنم ْمَُسو ِهْيَلَ هللا ىَلَص يلا ىأ َر ام َلاَقَف ُلِخاَتُم َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص

 هللا ىلض هللا لو يوت تلف اهل ىلا هلا يضر ةدِباَع ْنَعَو .ُهْللا ُهَضِبَق ىّتَح ُهَللا

 ٌلاَط ىّنَح ُهْئ لم لكأأ يل ْفَر يِف ريش رش الإ | دك وذ ُهلُكأَي ْيَش يِدْنِع َسِيلَو َمْلَسَو ِهْبْلَع

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َيْنْوَت ْتَلاَق اًضِنَأ َةَفِئاَع ْنَعَو .مِلْسُمَ ْيِراَخّبلا اور َييْنَف هئلكف يل

 . ٍناَحِيَّشلا ُهاَوَر ريِعش ْنِم اَعاَض َنيِئالَث يف ٌيِدوُهَي َدْنِع ٌةَنوُهْؤَم ةعردُو مْلَسَو ِهْيَلَع

 و ا ماس هن هلا ىلس ولا لوشو عر لق ع هللا يف ةزئزخ أ ند

 هللا َلوُس اي ٌعوَجلا ًالاَق َةَعاَّسلا ٍذه اَمُكَتوُيِب ْنِم اَمُكَجَرْحأ اَم ٌلاَقك َرَمْعَو ٍرْكَب يِبأب َرُه اًذإ

 ره اك راَصلألا م لو مهب ىق امهر يلا يجر هديب يفت يلا انأَو ٌلاَق

 ْنَالُق َنْبَأ َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهْللا ىّلَص اَهَّل َلاَقَف ًالُمُأَو اًبَحْرَم ثلا ُةَأَْمْلا ُهْنَأَر اًمَلُف هين ىف َسْيَل

 َمْلَسَو هْيَلَع ُهللا ىَّلَص هللا ٍلَوُس ّن ىلإ َرَظَنُ ُيِراَصْنأْلا ءاَج ْذِإ َءاَمْ أ اكل ُتِذْعَتْسَي بَمَك ْتَل

 ٌرْسُب هيف ٍِقْذِعِب ْمُهَءاَجَف َقَلَطْناَف َلاَق يئِ اًفاَبْضَأ ْمَركَأ َمْريْلا َدَحَأ ام ِهْلِل ُدْمَسْلا َلاَقَك ِهيَبِجاَصَو

 هه١



 َبوُلَحْلاَو َكاَيِإ هّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلاَقُف ةّيْدُمْلا َدْحَأَو اوُلُك َلاَقَْف ٌبَطْرَو ْدْمَتَو

 ُهَّللا ىَّلَص َلاَق اوُوَرَو اوُعِبَش نأ اًمَلُك اوُبِرَشَو ِقْذِعْلا َكِلُذ ْنِمَو ٍةاَّشلا َنِم اوُلَكَأَف ْمُهَل َحَبَدَ

 ا هدا ةذغ مصل هذ نع نشل يني يسن علت وعش ركب يبا ملص هع
 لط نَعو .هُرََو ميسم ةاوز ممولا اذ ْمُعاَصَأ ىثح اوغِجرت مل مَن : عونا( نب

 5 يد ديب مْلَسَو هْبَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ْذَحَأ ُلوُقي هللا ِدْبَع َنْب َرباَج ٌعِمَس هلأ عنا

 ا لح ْنِب ؛ْيَعألإ | ال اوُناَقَك مذَأ نب ام ذاقق بخ نيف لإ عيخأت رت ىلإ
 و هيلع هللا ىَّلَص هللا يبن نم اهئمِمس ُدلُم نَكْلا ُتِحَأ ُتِْز ام ٌرباَج َلاَق ُلَخْلا

 .ْمِلْسُم ُهاَوَر ربا ْنِم اَهُتِْمَس ُدلُم ُلَخْلا ُبِحَأ ُتْلِز اَمَك ُةَحْلَط

 0 . ا
. 
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 انج اج: 5

 م م

 اسمو د سو

 ربح ىَلِإ َدَمعف اًمَْي ٌعوُج ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يللا َباَصَأ لاق رَُْب نب ِنَع ٍيِوُرَ
 لأ دى اَيِقْل ايِقْلا ْمْوي ٌةيِراَع ُةَعِئاَج اًينّذلا يِف ٍةَمِعاَن ٍدَم ٍةَمِعاَط سْفن ُبْو الأ َلاَف ْمُث ؟ ِهْنْطَب ىَلَع ُهَعَضَوَق

 يبأ نع سّنَأ ْنَع و اَْندلا يبأ نب ُهاَرر ٌمرْكم اَهَل َرُمَر هِسَْتِل ْنيِهُم اَهَل َوُهَو هِسْفَكل مرْكُم بر
 رجح ْنَع اكيولُب ْنَع اكغكَرو عوج َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا ٍلوْسَو ىلإ نَْك لاق ةحلط

 ًالّصلا ِهْيَلَع َلاَق ْدَقَو .ِنْيَرجَح ْنَع ِهِنْطَب هبْطَب ْنَع ّمْلَسَو ِهّْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ّعُقَرَف رجح
 ثأ ْدَقَلَو ٌدَحَأ ىَدْؤُي امر هللا يب ُتيِذوُأ ْدْفَلَو ُدَحَأ ُفاَخُي امَو هللا يف ٌتْنِحَأ ُدقَ ُدَقَل مالَسلاَو

 ُهاَوَر ٍلألب طِنإ ِهيِراَرُي ءْيَش الإ ٌدَحَأ ُهْلُكأَي م ُماَعَط ٍلآلِيِلَو يِلاَم ٍةَلْيَلَو ٍمْوَي ْنِم َنوُنألت ْيَلَع

 . ٌيِذوْرْملا

 : ْعَم اًعوُج َمايألا َنوُوَي اوُناَك ِهباَحْصأَو م َمَو ِهْبْلَع ُهَللا ىّلَص ُهُنْوُك َلكْشُتْسا دَنَو

 هاقأ ام ٍريِعَب َفْلَأ ِهباَحْضَأ نِم سّفْلأ ةَعَزَأ َنْبَ ْمَسق ُهنأَو ٍةكَس توُ هِلهَأل ٌعَرَي ناك َهّنَأ تبن

 عيِطَقَب ٌيباَرْعأِل َرَمأ ُهْنَأَو َنيِكاَسَمْلا اَهَمَعْطَأَو اَهّرَحَتف ِةَدَب نام هِتَرْمْع يِف َقاَس ُهّنَأَو نَلَع هللا

 0 ركب يِبأك ٍلاَومأْلا ٍباَحْضُأ ْنِم َُعَم َناَك ْنَم ْعَم كِل ِرْيَغَو مَتْكلا َنِ

 لم يوجب ري دب اج ُةُقَدّصلاِب رَمأ دقو ِهْيَدَي َنبَب ْمُهلارمأَو ْمُهَسْفنَ ملل عم ْمِِريَْد

 َكِلذ ٍرْيَغ ىَلِإ ريِعَب فل ُناَمُْع ْمُهَرُهَجَن ٍةَرْسْعْلا ٍشْيَج ٍريهجَت ىَلَع ٌتحَو ِهِفضِيِب هفضنب ٌرَمْعَو

 ل يك قع يب ولم ناك كبل أب ريال يف يب هك اك يربط ال بأ

 سس هْبَلَع هللا ىَلَص َناَك ْمَعَن ْمَعَن ٍلكألا ٍةَرْكَو عَبْشلا ٍةَيِهاَرَكِل ٌةَراَنَو ٍراَئيِولِل ةَراَث ُلَب ٍقيِضَو ِزَوَعِل

 هيب دخ نيو ييفموألا عرش امك ايئُدلا يِف ٍطْسَبملاَ عُّسَوْتلا ٍلوُصُح َناَكْمِإ َمَم َكِلْذ ٌُراَتْخَي
7” 7 

 اعد ةكم احب ىل لكختل ىلز نلَع صرع لا : أَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ئيثلا نأ َةَماَمُأ يبأ

١65 

 سما
 م

22 

- 

 دل



 ُتعبَش اذِإَو ٌكَتْرَكْذَو ٌكِْبَلِإ ٌتْعَرْضَت ُتْعُج اَذإَف اَمْوَي ٌعوُجَأو امي يشأ نكلَو بر اي أل تلق

 َكُئْدِمَحَو َكُنْرَكَش

 مي َتاَذ َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُس ناك لاَ اَمُهلع للا َيِغَر ٍساّبَع ِنْبا ِنَعَ

 ام قَحْلاب كعب ياو ليربج اي ملَسَو هلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ َلاَقَق اًفّصلا ىَلَع ُليِرْبِجَو

 ٌةَذَه ٌعِمَس نأ ني َعّرْسأب ُهْمالَك ْنُكَي ْمَلْف ٍقِيِرَس ْنِم ُفَك َالَو ٍقيِقد ْنِم ُةْفْس ٍدْيَحُم ِدُمَحُم لآل ىَسْمَأ

 آل لاَ َموُقَت نأ مايل ُهللا رم َمْلَسَو هبَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر لاق نعرف ءاَمْسلا نب

 َلاَقَف ٌمالَّسلاَو 5ُ ةالّصلا اَمهيَلَع ُليِفاَرْسإ نأ َكمآلَك ْعِمَس نيج َكِيَِإ | ٌكْرَتَق َليِفاَرْسِإ َرَم أ ْنِكْلَو

 ْنِإ َكْيَلَع ٌضرغَأ ْن نأ يِنَرَمْأَو ضزألا ٍناَرَح حيتان َكِيَِ يَِعَبْف تكد ام َعمَس هلا نإ

 ْنِإَو اكلم اين تْئِش ْنِإْف ُتْلَعَف ةّضِفَو اًبهْدَو اًنوُقاَيَو اًددُمُر ةَماَهَي َلابج َكَعَم َرْيَسُأ ْنَأ َتْنِش

 ٍدانْسِإب ُيِناَرَبطلا ُهاَوَر نلت اًدْبَع ايبَن ْلَب َلاَقْف ْعَضاَرَت نأ ُليِرْبج ِهْيَِإ أمْ اَدْبَع اًببن ٌتْدِش
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 ىلع ٍةئيِرلا هي هيف بح َمْلْسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص ة ةميركلا ِهتَداَع ْنِم نكي ْمَل هنأ مَعَ

 يل نزلا لَ هنأ وَلَو اًدج ٍةعيِبطلاب ُوِضَي كِل نِإَف ُهاَوِس ىَلِ | ُهاّدَعتَي ال ةَيِذْعَأْلا ّنِم ٍدِحاَو وَ

 ربُخْلاَو ِةَهكاَقْلاَو مهلا َنِب م دلفأي ب لمأ هكا ثرجب ام لكي ََْسَو لع لا ىَلَص ناك ل

 ةُرْيْغَو ُيِراْخُبْلا ُهاَوَر اَمُهُبِحُي ّناَكَر ُلَسَعْلاَو ىَوْلَحْلا م و ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص لَكَ ِهرْيْغَو ِرْمْلاَو

 ُعيِجَمْلا ّيِ اَهْبِحُي َناَك يِتلا َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ّيبْنلا ىَوْلَح ّنَأ ِِلاَمْدلِل ِةَمّللا ِهْقِف يِفَر
 يِراَبْلا حف يفن ُهاَكَح نبلب ُنَجْحُي رمت َيِهَو

 لاَق ٍمالَس ِنْب : هللا ٍدْبَع ْنَعَو .ٌركْسلا ىأر مالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهنَأ ُدوُرُو ّحِصْي ْمْلَو

 ىلَص نيل اهي ىف لص ْئنَسَو ىقا نق هيل اذ ين امثل لح ايف رج ثم

 ٍلَسَعْلا َنِم اًهيِف َلَعَجَو رانا 1غ ْثَبِصُنق ٍةَمْرُب اَعَد ّمُث ِةَكَرَبلاِب اًهيِف اَعَدَف م و يلع هللا

 رك مل لع للا لص نت لزق ع عضنت هك عل لح ةضغ مق نشا ا

 هنأ عِفاَر يبأ ْنَعَو ٍنَأَضلا مخل ٌمالّْسلاَو هالّصلا هبل َلُكأَر . ٌصيخْلا ُسِاَذ همست ةْيَش اذه

 أ ا ا لاق مس نا لل ىَلَس ولا لوو لد ٍرذ يف هلت ا ُهَل ْتْبِدْهُأ

 هلا عفا اَبأ اي َعاَرذلا يلوا لاَ ِرْدَقْلا يف اتْحَبْطُ هللا َلوُسَر اي اَي ال ْتَيِدْمَأ ٌةاَن

 َلوُسَر اَي ُتْلُقَ َرَحآلا ٌماَرذلا ينوا لاق رخل َعاَرَذلا ُهيْلَواتَف ٌعاَرُذلا ييْلواَن َلاَق ّمُث ٌماَّرُذ

 اًعاَرِذَف اَعاَرِذ يتلَواَنَل ٌتْكَس ْوَل ُكْنِإ اَمأ مل ْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُهَل َلاَقْف ِناَماَرِذ ٍةاَشلِ اَمنِإ هللا
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 ُدَمَحَأ ُماَمإلا ُهاَوَر ىَّلَصَف ماك مث ِهِعِباَصَأ ٌفاَرْطَأ َلَسْعَو ُهاَف ٌضَمْضَمُف ٍءاَمِب اَعَد مث تكس اَم

 .ُهُرَْغَ
 هلكَلَو َملَسَو هلع هللا ىَلَص للا ٍلوُسَد ىلإ | مخنلا بأ علا تاك ان ُةَشْئاَع ْتْلاَقَو

 ناك َكِلْذَكَو . ٌيِِمْرُدلا ُهاَرَر اًبضن اًهْلَجْعَأ هنأ اَهبلِإ ُلَجْمَي َن َناَكَو اًبغ الإ ّمخّللا ُدِجَي آل َناَك

 َةاَش اَهِتْبَب يِف ْتَحَبَك اَهْنأ رْئَبُرلا ِتنب َةَعاَب ْنَعْف ِةَبَقٌرلا مخل ُبِحُب تحب َّْلَسو َِِلَ هللا ىَلُص
 أل اكدنج َيَِب ام ثلاث ْمُْاَش ْنِ اكيومطأ نأ سو هلع هللا لس هلا اوشن اهي | َلَسْرَأَ
 َلوُسُولا ٌّعَجَرْ ملَسَو هيل هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ىلإ | اهب ٌلِسزَأ أ يبختسأل يْنإَو ٌةَبَقُرلا
 اَهُكَعَْأَو ِرِيَخْلا ىَلِإو | ٍةاَّشلا ُبَوْقَأَو ٍةاَّضلا ٌةَيِداَه هل اهب يليزأ اهل لاَ َّمجْرا َلاَثُك ُهَربْحَأَ

 ُمالَّسلاَو ٌهالّصلا ِهْيَلَع ُهَنأ يِراْبْلا يِفَو مخّللا ُشِني ب ُمُالَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َناَكَو . ىذألا ْنِم

 ىَلِإ َماَق ْمُك اه ُرَمْحَي يِتْلا َنيْكّسلاَو اَماَقْلَأَف ٍةالَّصلا ىَلِ ّيِعُدَف هِدَي يِف ٍةاَش فتك ْنِم ُرَتْخا
 .يِّشلا َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهللا ىَّلَص َلَكَأَو .أَضَوَتُي ْمَلَو ٍةالّصلا

 اوَْم اً َملَسَو هيلع هللا ىْلَص يلا ىلإ تير اهّنَأ هلع ُهَللا َيِضَر ةمَلَس م نع 31
 امك َديِدَقْلا ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َلَكَأَ . ٌيِذِمرُلا ُهاَوَر ْأّضَوَت امو ٍةالّصلا ىلإ م ماَق ّمُك ُهْنِم َلَكَأ

 ُنَحَنَو ُةاَش َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىْلَص هللا ٍلوُسَرِل ُتْحَبُذ َلاَك ٍلُجَر ْنَع ٍنَئْسلا يف ٍثبِحَح يف

 . ِةئيِدَمْلا ىَلِإ | ُهْنِم ُهُمِْظَأ ْلَرَأ ْمَلَت اًهَمْحِل ْحِلْصَأ َلاَقَق َنوُرِفاَسُم

 ما

 ْمحَل َمْلَسو ِهيََع ُهَللا ىَلَص َلكَأَ .ةيوْشَمْلا دكا نم ٌمالَسلاَو ٌهالَّصلا ِهْيَلَع َلَكأَو

 هََر ٍشْحَولا ٍراَمِج مخل مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص لكَ .اًمُهْدْيَغَو ِناَضْيّشلا ُهاَوَر -

 ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلَكأَو .اًَضَحَو اَرْفَس ٍلَمَجْا مخل َمْلَسَو هبَلَع ُهَللا ىّلَص َلكَأَو .ٍناَحِبْشل

 . ْمِلْسُم ُاَوَر ربا ٌباَوَد ْنِم َمْلَسَو لَ هللا ىّلَص َلكأ كيش هاهو بألا مخل

 ملا ُهعَم ُنوُكي دَكَو يخّللا ِقَرَمِ ربحا دري نأ َوُمَو ديلا َمُلَسَو ِهْبَلَع هللا ىَّلَص َلكَأَ

 منَسَو هيلع هللا ىّْلَص هللا ٍلوُسَر ىلإ ماَطلا ُبَحَأ لاق اَمُهلع هلا َيِغَر ٍساَبع نبا نع

 ُهْللا ىّلَص َلَكأَو .ِنْمّسلاِب مالّسلاَو ُةالَّضلا ِهْبَلَع ُهَلَكَأَو ٍسْيَسْلا َنِم ُديِرْئلاَو ِرْبُخْلا َنِ , ذيل

 نب اهي ناكر بحت ثناَكو هابل مالْسلاَو ةالّصلا لع لكَ . تزل ٌرْبخْا َمْلَسَو ِهْيَلَع

 ُهنِإ هيف ُيِوَوْنلا لاق ْمِلْسُم ُهاَوَر ٍِئَمْوَي ْنِم ءاّبُدلا ُبِحأ ْلَزَأ ملك سن َلاَق ٍةَعْضَفْلا يَلاَوِح

 . ْمُأَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَد ُهِْحُي َناَك ٍءْيَش ْلُك َكلْذَكَر ُءاَبْدلا ٌبَحُت ْنَأ ٌبَحَتسُي تسي

 َنوُبْصَي اوُناَكَو ُّيَذهْرُتلا ُهاَوَر ٍريِعّشلاِب اًنوُبْطَم َقْلْسلا ُمالّسِلاَو ةالَّصلا ِهْيَلَع ٌلكأ َكِلْذَكَو

١4 



 ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َلَكأَو .ماَعطلا داب َيِهَو ٍلِاَلاَو ٍلُفلُقلا نم اَْيَسَو ٍتْيَر نم اَئْيَش اًكْيَش ِهْيَلَع ُهل

 .ٌيرَبَطلا ُهَلاَف اهئ ُقَرَأ ُهَنكَل ِةَديِصَعْلا ِةئْيَم ىَلَع ٍقيِقّدلا نم م ذَخُعي ام َيِهَو ةريَِحا ٌمالسلاَ
 ٌهالَّصلا ِهْيَلَع َلَكَأَو .هْنْبُذ جَرْخَتْسُمْلا ٍنبللا ُنْبُج َرْهَر طقألا َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلُكأ

 نم دا رق ملم وز اي َنكَأَو .هْرْبَغَو ٌمِلْسُم ُهاَوَر َرْسْبْلاَو َرْتلاَو َبطْرلا ٌملُسلاَ

 ءلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىَلَص لا َيِتَأ َلاَق َرَمُح ع نبا ٍثيِدَح نم نكشلا يبن ُْبجل ان .ِكاَرَألا ِرْمَ

 .ةُواد وُ ُهاَوَر ّمِطْقَو ىَمَسُق لق نيكس اَعَدَل ُكوُبَت يف بج
 يار 9٠

 زَبَو اذه ةزب اذه ْدَح ُدِسكَي ُلوُقَي و بطلاب َعيَطبْلا لأي َْلَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص َناَكَ

 ُْثْيَأَر َلاَق ِرْمْعَج نب للا ٍدْبَع ِتيِدَح ْنِم ُيِئاَرَبَطلا ىَوَرَو .هرْيَغَو واد وُبأ هاَوَر اًذه وح اه

 .ٌهرَم اذ ْنِمَو هرم اذ نم ُلكأَي َرهَو اَبطُ هِلاَمِش يِفَر هاب َمُلَسَو ِْبَلَع هللا ىّلَص يلا ٍنبِمُي يف
 ٍزيْرَخْلاَو بطول َنْيَب ُعَمْجَب َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ُتْيأَر ُهْنَع هللا َيِضَر سّأ ْنَعَو

 دولاب َرمُدلا ُلَُأَي ُمالْسلاَو ُالّصلا هْيَلَع َناَكَو .ٍرَمْضَألا خيطبلا َنِم حو َوُهَو مِئَعت وأ ُهاََر
 مرمف عم

 ةبحعيو

 ىَّلَص َناَكَو .دمخَ ُهاَوَر ِنييِيطَألا ِرمّشلاب َنْبللا َمّلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص هللا ٌلوُسَر ىّمَسَ
 ماقللا دي ٌدِيَس ٌوُه ل لاب نأ و كا اة ا امرثأم رخل لأي مل مو هيلع هللا

 ”لشم وت لكلا لا عذب لفيت لكلب ذك ني أ ذو مل إي قا

 ربك ْنِم اَذهَو اَهْلَع يَِمْحَي أَو اَهبيِحَم دنع هدب ٍةَمِكاَك ْنِم ُلُكأَي مالّسلاَو ةالّصلاِْيََع ناَكَر

 بلا ُلُكأَيَمُلَسَو ِهِيلَع ُهللا ىّْلَص هللا َلوُسَر ُتْيَأَ لاق ٍساّبَع نبا ىَوَر ةححصلا ٍباَبْسأ

 ْتَلاَقَف ٍلَصَبْلا ِنَع ْتَلِكْس اَهْنأ اَهْنَع ُهّللا ّيِضَر َةَمِئاَع ْنَع َدْواَد وُبأ ىَوَرَف ُلَصَبْلا اًمأ .اًطْرخ

 .ٌحوُبْطَم يأ ُلَصَب هيف َمُلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ُهَلَكأ ماَعَط َرِخآ نإ

 هِئَلَع هللا ىّلَص َناَكَو .ٍدِجْسَمْلا ٍلوُخُد ْنِم ُهّلِكآ ٌمَكَم ُهنَ ريَحيِحَصلا يف هلع َتْبَلو |

 ُةالّصْلا ِهْيَلَع َناَكَو ٍةَعاَس َّلُك َيْحَوْلاَو ٍةَكِئَالَمْلا ءيِجَم ُمُكَوَكَي ُهْنأل اَمِئاَد َموُدلا ُكُونَي َمُلَسَو

 اَذإ ُهَعِباَصَأ ُنَعْلَي ٌمالسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َناَكَو . يِذِمْرْنلا ُهاَوَر ِثَالَفلا ِهِعِباَصَأب ُلُكأَي 97

 رجع ٍنْب بْغُك ْنَعَو ءاَهَحَسْمَي ْنَأ لِ ُهَدَي ُقَعْلَيَو مِلْسُم ِةئاَور يِفَو يِذمرلا ُهاَوَر انت عَ
 ل تالا ِهجباَصأ أَي م هو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَّص هللا َلوُسَو تِنََر َلاَق ُهْنَع ُهّللا َيِضَر

 5 يتلا م ؛ ىطْسْوْلا اَهَحَسْمَي ْنَأ َْبَك تألّثلا ُةَعباَصَأ ْقَملَي ُهْْيَأَر مث ىل 'ُوْلاَو اَهيِلَت يتّلاَو
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 دكا د



 لكي أل َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص َاكَو . .ٍسْمَحَب َمْلَسَو ِهِيََع هللا ىَّلَص اًضِنأ ّلَكَأَو . َماَهْبِوْلا

 ُدْبَع نأ امن امن مالَسلاَ ُةالَّصلا ِهْيَلَع َلاََو .يِراَخبْلا هاَوَر اكتم َلكآل َلاَق ُهّنَأ حَض اَمَك اَنِكَتُم

 انف ٌةاَش َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَل ْتَيِدْمَأَو .ُدْبَعْلا ُلُكأَي اَمَك ُلُكآَو ُدْبَعْلا ٌسِلَجَي امك سِلْجأ
000 

 يِنْلَعَجَي ْمَلَو اًميِرَك يِنَلَعَجب ىَلاَعَت هللا نإ َلاَقَك ُةَسْلِجْلا هله ام ُنِباَرْعَأ َلاَقَ ُلكأَي ِهْئَبْكُر ىَلَع

 .ُهريَغَو يابطل ُهاَوَر اديَِع اَاَبَج
 هْيتَبْكَر ىَلَع اًيئاَج نوُكَي نأ ٍلُكألِل ٍسوُنُجْلا ٍةَمِس يِف ُبَحْمْسُمْلا ٍرَجَح ْنْب ظِفاَحْلا لاَ

 اذإ َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَو .ىّرْسُمْلا ىَلَع ٌسِلَجَيَو ىتْمُيلا َلْجْرلا بِصْني وأ ِهْيَمَدَق ٍروُهْظَو

 انفك اًددَح ولِل ُدمَحْلا لوي هرخآ يف هللا ُدمْشَي ناَكَو ىلاعَت هللا يمسُي ٍماَْطلا يف ُهَدي َعَضَر

 مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك ْدَقَو . ُيِذْمْرَلا ُاَوَر انْبَر ُهْلَع ىَنْمَتْسُم لَو َعْدَرُم َرْبَغ هيف اَكَراَبُم اًبيَط

 امي َكِنيَِبِي ْلُكَو هللا ْمَس ُمالُغ اي ُمالَسلاَو ُالّصلا ِهْيَلَع َلاَكَو هلك ِِنْأَش يِف َيْئاَيملا ُبِحُب
 ترم اَمْنإ َلاَقَف ٍءوُضَوِب َكيِتَأت الأ اوُناَقَك ُماَعَط َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْيَلِإ َبْرُكَو .َكيِت

 َلاَق ُمُالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْبَلَع ُهنأ ُهَل ِةَياَوَر يِفَو . ُيِذِمرُنلا ُهاَوَر ةالّصلا ىَلِإ ٌتْمُق اذ ٍءوُضُْوْلاِ

 ىَلَع يِناَثلاَو ٌيِعْرَّشلا ىَلَع ُلْوَألا ُءوُضُوْلا ُلَمَحُبَم ُهدْعَب ءوُصْوْلاَو ُهَلْبق ْءوُضُوْلا ماّعّطلا ُةَكَرَب

 مك هللا نإ لاق روت ةطْحُص يأ دق اح اَاَمَط لي َْلَسَو لع هللا ىَلَص ْنُكي مل

 ٌراَسْلا ٌماَعطلاَو ّىَكْلا ُهّرْكَي َمْل َمَو ِوْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك سنأ ْنَعَو . ُيئاَرَبطلا ُهاَوَر اَراَن انْمِسْظُب

 ْملو .ةيلجلا يف ميت وأ هدر هيف ةكرب ال كالا نو الآ كرب ذ هلك درا ْمُكيلَع وُ

 ُةَدِئاَمْلا ٌناَوْحْلاَو . ٌيِذِمْردل ُاَوَر اَهْفَرُم اَرْبُخ لكأ الو ٍناَوِح ىَلَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْلُكْأَ

 ٌمالَّصلا ِهْيَلَع ُهَل َناَكَو .ُماَعَطلا ِهْيَلَع ُعَضوُي اَمِل ْتَرَهَتْشاَف ُةَرْفْسلا اَمَأَو ْماَعَط اَهْيَلَع ْنْكَي ْمَل اَم
25 
 »5# م

 حتا اذهب ب ُمالّسلاَو ٌةآلّصلا ِهْيَلَع ُهُتيَقَس ْدَقَل ل ٌسنَأ َلاَف ٍديِدَحِب ٌبْبَضُم ٍبَشَح ْنِم ٌحَدَق ٌمالّسلاَو

 و قطو ىنأ الحلل علا د 4 لأ ئراخبلا ينو لستلاو ةيلاو هاما هلك بازل

 ِثآلَك ٌدْعَب ُهبَرْشَي ْنكي ْمْلٌوَو ٍةَرُقْلا ةَداَيِز يف ٌميِظَع م ْعفَن ُهَلَو ِهيّلَحُي رْمَتلا هيف ٌحَرَطُي ءاَم ّوُه و

 ُهاَمْلا ُهَل ُبدْعَتْسُي ناك ْدَقَك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص (ةْرُش امَأَو) يلا ير

 دْواَم وُبَأ ُهاَوَر اَيْفْسلا ٍتوُيُب ْنِم ُهاَمْلا ُهَل ٌبَدْعَتْسُي َناَك ُةَشِئاَع ْتْلاَك ٌوْلُحْلا ُهاَمْلا ُهَل ُبْلْطُي ْيَأ

- 

 ُهَشِْئاَع ْتْلاَقَو .ِدِراَبْلا ِءاَمْلاِب جِوُرْمَمْلا َلَسَعْلا ُبرَْي ُمُالسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َداَك ْدَكَو
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 ُيِذِمْرُتلا ُهاَوَر ُدِاَبْلا ٌرْلُحْلا مَْسَو ََِْع هللا ىّلَص َِِْإ باّرُشلا ٌبَحَأ َناَك اًهْنَع ُهللا َيِضَر

 هَل َذَبُي َناَكَو .ُبيِْرلاَو ُرْمّنلا هيف عَن يللا ذأ ٍلَسعلاِب ِرْؤْمَمْلا ءاَمْلا هب َديِرُت نأ ُلِمَتْحَيَ

 يش يق نإ رضقلا ىلإ دعا /يجن يلا أ ليلا َكِلْذ هموي ذإ حتضأ ان اذ | كك لا َلّوَأ

 ُهَل ٌبِحاَص ُهْعُمَو ٍراَصْنألا نب لمَ ىلع َلَحد ْمُلْسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ُهَلَأ ربا ْنَع ارَعَر

 ماَم َكَدْنِع ناك ْنِإ | مو يل لا ىلصم لق يا يف الا وعي وَلا ف ماش

 دق يِف َبُْكَسُف ِشيِرَعْلا ىَلِإ ٌىلطْناَف نش ؛ يِف َتاَب ٌءاَم يِدْنِع لاَقُف اَنْعَرُك الإ ِهْنَّش يِف تاَب

 لَو مُيَقْلا نبا َلاَق . ٌيِراَخُملا ُهاَوَر ُمالّْسلاَو ٌةالّضلا ِهَِلَع ٌبِرَشُف نجاد ْنِم ِهْيَلَع ٌبْلَح مث َءاَم

 ذأ اًراَح ُهاَمْلا َناَك ْنِإ اَمّيِس لَو َُدِيْفُي الكل ِهباَعَط ىَلَع ُبَرْغَي َمُّلْسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْنُكَي
 هللا ىَّلَص ُهَتَداَع َكِلْذ َناَكَو ادِعاَق ُبَرْهَي ٌمالّسلاَو ةالّصلا ِْبَلَع َناَكَر اًذج ءيِدَو ُهنإَف اًدِراَب

 ّيِضَر ْيِلَع ْنَع ث ٍثيِدُح يَِو اَمِئاَق ٍبْرّشلا ِنَع ىَهَن ُهْنأ اًضِنَأ ىَوْرَو ُمِلْسُم ُهاَوَر َمْلَسَو هْبَلَع

 يلا ّنِإَو اًمِئاَق َبْرُشلا َنوُمَرْكَي سا نإ َلاَك مَ ٌمِداَق ٌوْهَو برش ُهنَأ ٌيِراَخُبْلا َدْنِع ُهْنَع ُهَللا

 ىّلَص ُهبْرْشَو هيزلُلا ٍةَماَرَك ىَّلَع ُلوُم رْمْحَم ْيِهنلاَف ُتْعََص ام ثم ْعلَص َمَْسَو لع هللا ىْلَص

 .ٍذاَوَجْلا ِناَيِِل اَمِئاَ َمُلَسَو ِيََع هللا

 ثا

 ُهاَوَر أر و َر رْمَأَو ىذز
 لكما “ا د

 هلِإ لوُقَيَو اًنالَث ٍباَرّْشلا يِف ُسْفَكتي َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهْللا ىَّلَص َّناَكَو أ هل

 ىَدَدَد .باَرْشلا ىَلإ ُدوُعَي مك جراح همَُتكَو هيف ْنَع حّدقْلا ُهَناَبِإ هِسِفَنَت ىَنْعَمَو .ٌمِلْسُم

 ىنْدَأ اًدإ سافنأ نال يف ُبَرْشَي نامت َملسَو بلع هللا ىَلَص يلا نأ ةَْيَرُه يبأ ْنع يارا

 نع هللا ىَلَص اكو قال كِل لعَْي هللا دي َُرْخَ ل يلع لل ىف ديف ىلإ اإل

 َتْنِش ْنِإَف انعبتا هِذَه ْنِإ ٌلوُقَيك َلاَق ٍلِزْئَمْلا بر ِهِب مَلْعَأ ٌدَح أ ُهَعِبََو ماَعَطِل َيِعُد اَذِإ | َمُلَسَو

 هْبْلَع َناَكَو .اًراَرِب لكألا ْمِهْيَلَع ُضِرْعَيَر هِفاَبْضَأ ىَلَع ُرْدَكُي ُمالَسْلاَو ٌةالَصلا ِدْيَلَع َناَعَر ؛ جر

 ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َناَكَو ؛ُيِقَمْبَْلا ُهاَوَر الأ ْمُهَرِحآأ ناك مْوَك ْعَم َلُكأ اذ | ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا

 كاب مهلا لامك ٍرشُي نب للا بَ لن ين اَعَدُن ْمُهَل َوُعْدَي ىّنَح ُرْخَي ْمَل موك َدْنِع َلكأ اذ

 ُمُكَدْنِع َرْطْفأ ٌلاَثُك ٍدْحَس م ٍلزْنَم يف اَعْدَو . .ملسم اور ْمُهنحْداَو ْمُهَ زِفغاَو ْمُهعْفْرَر اف ْمُهَل

 َلاَقَف انَبَل ُربحآ ُهاَقَسَو .دٌّواَد وأ ُهاَوَر ُةكِئالَمْلا ْمُكْيَلَع ْتّلَصَو ُراَرْبَألا ٌمُكَماَمَط َكَأَو َنوُمِئاَصلا

 . يئسلا نبا ُاَوَر ًءاَضِيَب هَرْعَش َرَي مل َدَكَس َنوُناَمَت ِهيَلَع ْتْوَمَك وباب ُهمْيَم ول ا

 ١١م /ةيدمحملا راونألا ا



 يناثلا عونلا

 و ِهبَلَع هللا ىّلَص ِهِشاَرِفَو ِهِساَبِل يف
 ىَلَع ٍراَصِفألاب ُبَضُي الك عسر ينمي ايلا َُِرْوَجعَيَملسو ِهْيلَع هللا ىّلَص اك

 ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُةُتَريِس ْتْناَكَر َرْسَيَت ام ُلِمْعَتْسَي ْلَب يِلاَخْلا سيفئلا ٍبْلَطب الَو ِهْنْيَعِب ٍفنِص

 تح ىف يلا يكب تانج نكت ل ا لع ثحأو نك تل منَ ِهِسَبْلَم يف َمّلَسَو

 ىَلَع ٌفَحْأ ْرُرَلاَو ُةيِدزألا َكِلْذَكَو ِهْرَبلاَو ٌرَْلا ّنِم سأولا ِةياَق ْنَع ُرُصْفَت يِتَلا ةَريِغّصلاِب َاَلَو

 ىَلِإ همك اك ْلَب اَهعْسوْيو همام لوطي َملسَو يَ هللا ىَلَص نكي لَ :اقيَِط نم ند

 ْمَل ِنِئَ ُهِيَقاَّسلا ٍفاَضْنأ ىلإ ِهِئاَدِرَو ٍهِصِيِمُق ُلْيَذ َناَكَو . لِصْفَمْلا َدْنِع فعلا , ىَهَتْنُم وهو غْْرلا

 اَهْمَع ْنَع ُتْدَحُت يِتْنَع ُتْغِمَس لاك مْيلُس ٍنْب ِثَعْشألا َنَع يِذُِتلا ٌجرْخ أ نْييمَكْلا ِزَواَجَقي

 َلوُسو وُ اذ ىُيأَو ىقثأ هن َكَراَزإ م غذا ُلوُقَي يِفلح ٌناَسْنإ اَذِإ ِةئيِدَمْلاِب يِشمَأ انأ انْيب لاَ
 ُتْرَظَُف ٌةَوْسَأ يِف َكَل اَمَأ َلاَق ُةَدْوُ , ّيِه اَمْنِإ هللا َلوُسَر اي ُتْلُقَ ؛ َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص للا

 .ِهْيفاَس ٍفْضِن ىَلِإ هُراَِإ اذ

 .ةّئطأللا َسِنَألَقْلا اًهَنْسَن ُسَبْلَيَو َباَحَّسلا ىست انام مالو الصلاه هل ناك

 هللا َيِضَر رِباَج ْنَع ْيِذ ليلا ىرز . ّسأرلا ٌدّمْسَي ُرْطَبُم ٌءاَشِغ َىِهَو ٍةَوُسْنَلَق ٌمْمَج سِنَالَقلاَو

 يِفَو ٠ .هاَْوَس ُةَماَمِع ِهْيَلَعَو حملا َمْوَي ٌةْكَم مْ و هيلع هللا ىَلَص يكل لحد لا هَ ىَلاَعَت

 ْدَرَد َوُْهَو ُدَمْنِمْلا هِيَ ىَلَعَو جلا ْماَع ملَسَو هلع هللا ىَلَص لَ يِراَحبلا دنِع سن يا

 .ٍرَّمْغِمْلا َقْوَق ناك ةماَمِملا ْنأب اَمُتَي عَمْجْيَو بألا ٍرْذَك ىَلَع عدلا َنِم ُجَُي

 ُريِدُي ْمَكْعَي ّمُلَسَو ِرْيَلَ هللا ىّلَص هللا ُلوُس َر ناك لاق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َرَمُه ِنْبا ْنَعَو

 قالا باج يب نان هاَوَر َر هْبَقتَك ْنِئب َةَباَوُذ اَهَل يحّدُيَو ِهِباَرَو ْنِم اًهُسِرْغَيَو ِهِتْماَمِع ٌروُك

 لوُسَر يِيَمْمَع لاق ُهْنَع ُهَللا ب در ُيِلَع ْنَع َةَبَِش د يبأ ُنْبأ ىَوَرَو .مْلَسَو ََِْع هلل ىَّلَص يلا

 َمْوَيَو رم“ ٌءْوَي يِنْدمَأ هللا نإ لاقر يبكذم ىَلُغ اَهْفَرَط َلَدَس ٍةَماَمِعب مْ و ِهَِلع هلل ىّلَص هللا

 ْنَعَو . َنيِيِر أ ُْلاَو َنيِِلْسُملا نب رجا ةَماَمِعْلا نإ َلاَقَو ٌةّمعْلا هذه َنيِمّمَعُم ٍةَكِئالَمِب نيَتُح

 ُهاَوَر ُءاَضْيَب همك هَل ْتْناَك َمَّلَسَو ِهْبَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا َلوُس ذأ اهل هللا يضر دب

 ُةَيحَأ دي ٍةَياَوِر يِفَو ُماَمِك ثئاَك لاق ٌيِراَمْنَألا َةَشْبَم يبأ ْنَعَو .ُةَوُسْنْلَفْلا ُةّمُكْلاَو .ٌيطاَيْمّدْلا
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 اَهْنَأ يِنْعَي ُةَوُسنَلَفْلا ِةْنُك ٌعْمَج َيِهَر ُيِذهْرْتلا ُهاَوَر اْطُب ّمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبنلا باَحْضُأ
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 ُهاَوَر ُصِيِمَقْلا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْيَلِإ ٍباَْنلا ٌبَحُأ َناَكَو .ٍةَبِصَقْنُم َريَم يَغ ٌَحِطْمُم تناك

 .اهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَمْلَس أ ْنَع ُيِذِمْرلا

 ْنِم ٍطْمَر يي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا َلوُس ر تن لاَ هيبأ ْنع ةُ ِنْب َيِواَعُم ْنَعَ

 ٍبْيَج يِف يدي ُتْلَحْدَأَت َلاَق ُنَلْطُم هِصيِمَك ُرِز َلاَث ؤأ ٍراَرزألا ُقَلْطُمَل ُهَصِِوَت ّنِإَو هَعياَبْل َةَْرُم
 لا لوس ىلإ بالا بح اك لاق يأ نعَو يزل اَحلا نم مصب

 ؛ُةَرْفُح هيف ٍدوُرُبْلا نم ٌبْرَض ُهَرَبحْلاَو . يذلا ُهاَوَر ربحا ُهَْبلي َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص
 ُاَوَر ٍناَرْضْحَأ ٍناَدْرُب ِهْبَلَعَو َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهللا ىَّلَص وللا َلوُسَر ُتِئَأَر َلاَق َةَنْمِر يِبأ ْنَعَو

 اًيَعضُم ِتيلاب فولط مَسَو هَ هللا ىَلَ هيأ لاَث هيبأ ْنَع ىَلْعَي يبأ ْنَعَو . ٌيِِمْردلا

 هِيَلَع هللا ىّلَص ْيِبْنلا نأ ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَبْعْش ِنْب ِةَريِغُملا ِنَعَ 0
 يلا ُتِيَنأ ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ُرَذ يبأ ْنَعَو . يِذْملا هوَ نيكل ةقْبَض يم ةيموُر ٌةْبْج سبل ْمْلَسَو
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 . يِراَخْبْلا ُهاَوَر ضيِبَأ ُبْوَن هْيَلَعَو لس هل للا ىلع
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 َرَر ُدْبَعْلا ُسَبْلَي اَمُك ُسَبْلَأ ٌدْبَع امن َلوُقَيو هس دَبلُم ءاَسك َمُلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص

 هل يل و هلل راش نيل ثيل ُلاَق ُهْنَع هلل هللا ّيِضَر ٌةَرُمَس نْب ٍرِباَج ْنَعَو .ِناَخْئْملا

 َوُه اَذِإف ُءَرْمَح ٌةَلُح ِهْيَلَعَو ِرَمَقْلا ىَلِإَو َمْل َمَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ِهْيَلِإ ُرُظْنَأ ُتْلَعَجَف ٍناَيَحْضِ

 هللا ىّلَص ّيِنلا ُتْيَأَر َلاَن َةَفْبَحُج يبأ ْنَعَو . ُيِ ٍذمْوُتلاَو ُْيِمِراَدلا ُهاَرَر ِرَمَقْلا َنِم يِدْنِع ُنَسْحَأ

 ام َلاَق ٍبِزاَع نْب ِهاَرَبْلا ِنَعَو .ِهْيَقاَس ٍقيِرَب ىلإ لأ ياك ردح هَل ِهَعَومَْسَو لَ

 اَمُهاَوَ مْلسَو ِْبلع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر نم رمح ةَلُح يف ْنَسْحَأ سائلا َنِ اًدحأ ُتْيَأَر

 انْيَش َرأ مل ءاّردخ ِةّلُخ يف مْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهنيأَر مِلْسُمَو ّيِراْخُبْلا ِةياَدِر يِفَ . يمل
 مام,

 . ةئم نسخ

 ىَلص وللا ٍلوُسَر نم نَسْحأ ارم لح ين ِةْمِل يِذ نم تن ام وا بأل اد يَ

 ٌنَسْحَأ ًالُجَر ُتْيَأَر اَم ام يِئاَسْلا ِةباَوِر يِفَو ِقّمْجْلا َنوُد سأتلا ُرْعَش دب ُةمّللاَو . َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 الإ ةلخ ْنوُك الو اتي واو هاو .َمَْسَو هيلع هللا ىَلَص هلا ٍلوُسَو ني ارم ل يف

 يبأ نب هرب يب ْنَعُل َمّلَسَو ْيَلَع ُهْللا ىَّلَص (هِراَزإ ُهَفِص م اَنَأَو) .َُ لاب 11 بز ذأ نيو نم

 ىّلَص هللا ُلوُسَر سبق ْتَلاَقَف اًطيِلغ اًراَزَ اسك ُةَمئاَع ايل ْتَجْرْخَأ لاق ٌيِرْعْشَألا ىَسوُم

 َليِفَو اَعُفَرُم يأ ٌديثَألا م ذاق ان انك لاب ىف يراك هدو يناف يف ل ِهْيَلَع ُهَللا
 .َدْبَللا د يي َراَص ىتح < َنْدَصَو هَطْسَو نحل يِذْلا ُدئكُمْلا

0 

 ل
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 طْوِم ِهْيَلَعَو ٍةاَدَع َتاَذ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ج رح ْتَلاَق اًضِيَأ ٌةَشْئاَع ْنَعَو

 ُيِوَوّنلا َلاَق .هب دي رح وأ ٍفوُص ْنِم هاَس طْرِمْاَو علت ؛ اَوَر َدّوْسَأ ٍرَعَش نم ُلُحَرُم

 ٍلبإلا ٍلاَحِر ُرَّوُص ِهْيَلَع يأ ٍةلَمْهُمْلا ِءاَحْلاب َنوُكِقْتمْلا ُهَطَبَضَو ُروُهْمَجْلا ُهاَرَر يِذَّلا ُباَوّصلاَو
 هللا ىّلَص ينل اقر لوط نأ ٌةَُْع ْنَعَو .اَريَحْلا ريض ٌمُوحَي اَمْلِإَو ةدوُلا لهب سأَب الَو
 هلع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر بْن نأ اًضِأ ُهلَعَر .ُرْبِشَو ٍناَعَرِذ ُهْضْرَعَو عْرْذأ ُةَعَبْرَأ َمْلَسَو ِهْبَلَع
 ِناَعاَرْذ ُهُضْرَعَو وذ ٍةَعَبْرَأ ٍلوط يف ُرَضْخَأ ءادِ ا ىَلِإ هيف جُرُخَي َناَك يِنْلا َمْلَسَو
 هْيََع هللا ىَلَص يلا دب ِكِلَمْلا ٍِدْبَع ٍنْب ماشج ىَلَع تي ْأَر َلاَف ٍلآلِه ِنْب ِدّمَحُم محم ْنَعَو . ٌرِبِشَو

 هللا ٍلوُسَر ىَلَع ٌتْلَخَد لاق اًمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َرْمُع نْبا ِنَعَو .ييئاخ هَل رب نم َملسَ

 . ُمَهْعَفَتي ْراَزإ ِهْيَلَعَو م َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص
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 هَْدَي ِنْيَب ْنِم َراَزإْلا يِخْرُي ناك َمَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْنَأ بيب يبأ ِنْب َديِزَي ْنَعَ
 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُسَو ُتْيَأَر َلاَق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِساّبَع ِنْبا ِنَعَو ٠ ِهِئاَرَو ْنِم ُهُعْنْرَيَو

 .يِطاَيمدلا اَهْلُك اهاَوَر ِهِتْرُس َقْوَف ُرْنَي َرْمْع ْتِيَآَرَو ُةنَوُس وُدَِتَو ِهَيْوُس تشق ُدِْئأي مل سو

 ٍِض د ّدَنْبِل اًهَل ةُيِناَوَّرْسَك ةّسِلاَبْط َةّبَج ةزأ هلأ اهل للا يَ رغب يأ تل اتسأ نع

 ثَئاك مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَي بج م هله ْثَلاثَو جائيثلاب ٍنائرفكت اَهاَجْرْمَو

 رتل اهليفل نش اهبل و هلع هللا ىَّلَص للا د اكَو اَهْنْضَبُق تَضيُق امَلَق َةَسِئاَع

 ىلإ بَ ةياَوَرْسكَو ٍةَسِلاَيط ىلإ ٍةبج ٍةئاَضإب ٍةَسِلاَيط بج هلْوَقَو .مِلسُم اور اهي يِفشَتْسَتَو
 .ٍصيمقْلا ٍبْيَج نم ُةَعْقُو ٌةَئْبِلَو ىَرْسِك

 هنَدَب يِف كِل ُهيآ ناك ٌبّيَط الإ ُهْنِم وُدْبَي ال َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ُلوُسَر ناك اّمَلَو

 ُعْعَي ال َتاَبْذلا َُن ّنَأ ُيِذاّرلا ُرْخَملا ََقَنَو .ُُبَْك ُلَمْقَي ْمَلَو َلبِق ٌبْوَن ُهَل ُحِسْنَي أل ُهَلَأ ٍفيِرّضلا

 لأ ان هللا ٍيِؤَر سلأ ْنَعَو «ٌضوَُبلا هذ صقل هَ ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص ِهِباَيِب ىَلَع

 ةيِطْمَت ُملَقملا ْنِتاَرِعْلا َلاَك . قتلا ٌريكُي ِةَياَور يِفَو عائقا ُرِثكُي ؛ ناك ْمْلَسَر هْبَلُع هللا ىَّلَص

 مَع نبا نع نيحيِجَصلا يِنق (مَ ءاََسْلا اَمأَو) .َكِلُذ ٍوْسَن ْوَأ ءارب وأ ٍةَماَمِعْلا ٍفَرَطِب سأؤلا

 ْمُك ِهِدي يف َناَكَف ٍقِرَو ْنِم اًمَئاَح َذَخَنا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا َلوُسَر ّنَأ اَمُهْنَع ُهّللا َيِضَر

 يف َمُكَو ىّنَح ْمُهِلَع ُهَللا ّيِضَر َناَمْكُع ِدَي يِف َناَك ّمُث َرَمُع ِدَي يِف َناَك ْمُث ركب يبأ دي يِف َناَك

 . ٍسيِرَأ ركب
 سبل مل ْيَلَع هللا ىّلَص ّيِْلا نأ ُهَْع ُهَللا يِضَر سْنَأ ْنَع اًضْيَأ ٍنْيَحِيِحّصلا يِفَو
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 نأ ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر سّنَأ ْنَعَو .ُدفَك يِلَي اّمِم ُهَّصَق ُلَعْجَي َناَكَو ٌيِشِبَح صف هيف ٍةّضِف ضف مئاخ

 َنوُلَبقَي ال ْمُهْنِإ هَل ٌليِقُك ٌيِشاَجْنلاَو رَصِبَكَو ىَرْسَك ىَلِإ تك َمْلَسَو يع هللا ىَّلَص هللا لوش

 او يخل رغب م هب مولا ةوش َر ٌدُمَحُم ِهَْلَع َشَقَتَو اًمَتاَح ٌعاَصَق مْثَخِ الإ يك
 ُناَمْفْعَو َرَّمُع َكِلْذَكَو ِهْيَل | ٌجاَتْحَي َمَلَسَو ْيَلَع هللا ىّلَص نيكل ْناَك اَمُ بَلِ ُجاَْسَي ناك هن عم

 سو ِهْيلَع هللا ىّلَص ُهَنَأ اَمُهَْع ُهَللا َيِضَر َرَمْع ِنْبا ِنَع ِنْيَحيِحَّصلا يِفَو . ْمُهْنَع ُهَللا َيِضَر

 ماَوح مائل دخن قت نيب يلي امم ُهْصق َلْعَجَو هنبمي يف ُهلعجَق بمد نانا حل

 ءبَمّذلاِ , ٍمُثَحْنلا ِنَع ىَهلَو ُءاَقْلَأَك َرّيئمْلا مْلَسَ يَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َدِعَّصَف َلاَك ِبْمَّذلا
 اننا ذأ أَو تع هللا ىلص ىلا ذأ ِسْنَأ ْنَعَف ُمالّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع ِهِمِتاَ صف اَمَأَو

 هللا ىّلَص ُهَمَئاَخ نأ مِلْسُم حيِحَص يِفَ .اَمُُريغو ْمِلسْمَو يِراخبلا ةجرخأ هلي هن : ٍةّضِف ْنِم
5 

 .ِنمَيْلاَو ٍةََبحْلب اَُهتِدْعَمَو ٍيِقَع ذأ غب ْنِم نأ اًَِبَح ُهْصْف ناك مَ سو هْيْلَع
2 

 نأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر سْنَأ ْنَع مِلْسُم حيِجحَص يِيَن ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا هْيَلَع هِمَئاَخ شقت اَنأَ

 لاَ ِهَللا لوُسَر دْمَحُم ِهيِف ُشَفَن ٍقِرَو ْنِم اًمّئاَخ ٌعَئَص َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ِهَللا َلوُسَر

 ملت ىلع نأ ُسْفْنَي الك ِهَللا ُلوُسَر ُدّمَحُم هيف ٌتْشَقَن دقت و ٍةْضِف ْنِم اًمَئاَح ُتْذْخْلا ينِإ سائل

 ُهَللاَو ٌرطَس ُلوُسَرَو ٌرْطَس ُدّمَحُم رطسأ هال داك مّتاَْسْلا 0 و لقي ل

 هله ىف يف َمْلَّسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ُمتاَخ ًّّ َلاَك ٍسْنَأ ْنَع ِمِلْسُم حيِحَص يِفَر .ٌرطَس

 . ىَرْسُبْلا ِهِلْي ْنِم ِرَصْنِخْلا ىلإ َراَشَأَو

 ُيِبْنلا َلاَك َلاَقَو ِهنِمَي يف ْمّنَكَقَي عِفاَر يبأ َنْبا ُتْيََر لاق ُةَمَلَس يب ِنْب ٍدامَح ْنَعَ

 مالَسلاَو ةالّصلا هلَع كاك .هريخَو ُدَمحأ املا هوَ هني يف مكي َمُلَسَو لع هللا ىَّلَص

 هآو) .ُهُرْيَغَو ّيِدَح ُنْنا ُاَرَر َءْيسلا هب ٌرِكْذَتْسَي طوُبَْم طبخ ِهوَئاَخ يِفَو َجَرَح اَمُبْدَومُتخَي
 يِف َدَرَو ْدَق ْنِكَل اَهْسَبْلَي مل َمْلَسَو هْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأِب ِءاَمَلُعْلا ٌضْعَب مرج ُْدَقَف (ٌليِواَرّسلا

 م اَمْوَي قوشلا تلك لاق ةرْيَرُ يِبأ ْنَع ٍفيَِض ٍدَتَسي يِْصْؤَمْلا ىلغَي يبأ دل ٍثيدح
 َناَكَو َمِهاَرَ ٍةَعبأي َليِواَرَس ىَرَتش ان َنيِزاّرَبْلا ىَلِإ ٌسْلَجَم َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ٍلوُس
 نإ اول لاك غجْأو را مَسَو لع للا ىَْص هللا لوم ل لاق كري او قوشلا لأ

 يف ِءاَفَج'ْلاَو ٍنْمَوْلا َنِم كب ىَمَك ُهَل ُتْلُقُف َةَرْيَرُه وُبَأ َلاَق ٍدَحَأ ْنِم اَهّبْعِمَس اَم َةَمِلَكْلا هزه

 ُديِرُي َمُّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍِلوُسَر ٍدَي ىَلِإ َبَنَوَو ناَريِمْلا َحّرطُف كين َفِرْعَت ؟ ال ْنَأ كيد
 يعم رس

 قبولي مجالا اذه لقت امن اذ اي َلاقو ثي َملسَو لع هللا ىلَص هدي دف اهلي نأ

3 

1 
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 مو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َذَسَأَو َحَجْرَأَف َنْرَوَف مُكتِم ُلْجَر انأ اَمْنِإ ِكِلَمِب ُتْسَلَو

 0 ا و ع

 َليِواَرَسلا ٌسْبْلََل َكْنِإَف هللا َلوُس ]ان ثا لا مينملا ءوخأ بك لع طي اًنيعض وُ أ

 ْدَقَو ُهْنِم َر رتشأ اعيش ذجأ مل رغشلاب ثري هأ نإ ٍراَهنلاَو للاب ٍرَضَحْلاَو ٍرقَسلا يف لجأ لا
 نأ َةَدْيَرُي ْنَع يِذمرملا ىررك (ُفْحلا انآ .ٍليِواَرْسِلل ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يلا ُءاَرَش ّحَص

 سم عن اول ل مسيل يئس نكرشأ ل م هْيَلَع ُهَللا ىَلَص ُيِِلل ىّدُه أ كيال

 .اًمُهَسِيلف ِنْيْفُخ ْمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص يِبِل ةّيْحِد ىدهأ َلاَق ةَبْعُش ِنْب ِةَريُِمْلا ٍنَعَ
 اَمُهَل ناك َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا لع نأ نأ نع َمْلَسَو يلع هللا ىَّلَص (ةلغن امو

 ْنَعَو .ِنْيعَبضِإلا َنَْب ُنوُكَي يِللا ُريَسلا َرُهَر للا ٌماَمِن َوُمَو ٍلاَبق ُةَيَت ِنآاَبِقْلاَو ٍنآِلاَبِق

 لا ىلَص نيل تأ ىلإ 0

 وِرْمَع ْنَعَو .اَهَسْبْلأ نأ بأ انك اهب أَي رْغش هيف سل يتلا لاعثلا سي مْ و ِهيََع
 .نيققوُصْحَم نيكل يف لَ مَُسَو هيلع هللا ىَلص ّيِللا أر لا 6 ٍثْيَرُخ ِنْ

 ام ميلا ٍبِحُي مْلَسو َِْلَع هللا ىّلَص وللا َلوُسَر نا اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَمِئاَع ْنَعَو

 مْلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىّْلَص ِهِلْعَت َلاَثْمِتي ْدَرْفَأَو . ُيِذِمْرُدلا ُاَوَر ِهِروُهْطَو ِهِلُعئَتَو ِهِلْجَرَت يِف ًاطَتْسا

 وُبَأ هَرَكَذ اَم اَهَِكَرَبَو اَهِعْفَل ْنِم َبْرُجَو اَهِلْضَف ْنِم ّركُذ اَم ضْعَب ْنِمَو ٍلِحاَو ُرْيَغ ٍفيِلأكلاِب
 ٍةَبَلَطلا ٍضْعَبِل َلاَئِمْلا اذه ُتْوَدَح َلاَق اًحِلاَص اًخْيَش َناَكَو ٍديِجَمْلا ِدْبَع ُنْب ُدَمَحَأ رْفْعَج
 اك ةييش عبو ينجز تام يع ثلا ٍةكَرَب ْنِم ٌةَحِراَبْلا ٌتْنَأَر يِ َلاَقَف اًمْوَي يِنَءاَج

 نقف يللا اذه باص ةئرت ينرأ ملل كلو عبولا عجزت ىلع لغللا ثلعجن اها

 ٍنِئاِ اب ٍروُهَْمْلا يدنا ُيَلسلا قمشإ وبَأ فيلأكلاب كيرلا لاقل در ْنْمِمَو ٠ ِنْيِحْلِل هللا

 0 ُهَكَسْمَأ ْنَم د قلم بزخ كيو رئخم باقل لق 3 نعل
 هتكسمأ ْنِإَو يباح لك ِنْيَعَ دام ٍناَطْيَ ل ِْم اًرزِحَو ادلع الا يَب نم اناَمأ ل

 ٍرْكَب يِبأِلَو . هيوُكَر ىَلاَعَت هللا ٍلْوَحِب اَهْرْمَأ َرْسْيت للا اَهْيَلَع ٌدتْشا ِدَكَو اًِيبَِيب ٌلماحلا ُهأَْمْلا
 : هللا ُهَمِح َر ٌيِبَطْرُفْلا

 د /اذبأ اهل خش همن ىَكُم انو اَهِقاَهَبِلَةَبْيَهانْعَضَخ لْغُنَو
 عثر وصَو ْجاَن اًهبهئَقيِقَح اَهْنِإ ٍقِراَقَمْل هلا ىَّلغَأ ىَلَعاًَبْعَضَ

 م -
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 للا قرفَملا تقاَب ىلخ جالا ىلع اير ثزاخ يَلُخْلا ٍرْيَخ صقخأب

 ولْسَت 5 ٍبيِرَمْلا امائمَتب 5 ٌميِهن اَمْلِإَو اَماَوِس ْنَع ْنِكْلَو اًنْوَلَس

 اْسَنَآلَو ْميِرَك ٌلاَمَآَلَو ميم . اَمْرِع ُمْسَراَئَقاَرْذُماَنَئاَقاَمَق

 ٌلْضُفْلا ُبَسْحُي اَذُك ٍفْوَح يِنِل ُناَمَأ ِسِئاَبِلءاَجَرمْفس يِزِل ءافِش

 لن

 امي َكِلذ ني لح ملْسلاَ ٌالَّصلا ِهْيَلَع َناَك ْدَقَف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَّص (ُهْشاَرِف اَنَأَو)

 هللا ىّلَص هللا ٍِلوُسَر شاَرِف ّناَك امْنِإ اَهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا َيِضَر َةَمِئاَع نَمَف ِهِئَلِإ ُهُتَروُرَض وُعْدَت
 ثلا 15 اهنيبدح نب يَا ىَوَرَو ٍناَخْيّشلا ُهاَوَر فيل ُهوْشَح ُرْشَح امد ِهَِلع ماني يذلا م َنَو ِهْيَلَع

 ٌةَيْنَم ٌةَفيِطَق َمَّلَسَو ِهِبَلَع ُهّللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر لشاَِف ْتْأَرْ ٍراَصْنألا َّنِم ٌةأَرما ْىَلَع ْتْلَخَد

 5 اهل اَم َلاَقُ َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص يلا ْيَلَع ٌلَحَدَف ٌفوُضلا ُهُوْشَح ٍشاَرِفِب ّيَلِإ ثْئَعَبُ

 اَي هيدر َلاَقْك اذهب ّىَلِإ ْتََعَب ثقعبم كشاف ثأر تلح ةْيِراَصنألا ةثالث هللا َلوُسَي اي تل ُةَقئاَع

 هللا دْبَع ْنَع ُيِئاَرَبَطلا ىَوَرَر .ٍةّضِفْلاَو بَهّذلا َلاَبَج يِعَم ُهَللا ىّرْجْأل ُتْعِش ول ِهُللاَوَك ُةَمِئاَع
 ماّمَح ُْتِنَب اَهْنأك ِةَكْرُغ يِف ّوُهَو َمُّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُس ّر ىَلَع ُتلْخَد لاق ٍدوُعْسَم نْ

 هللا ٌلَوُس َر اي ُتْلُك هللا َدْبَع اي َكيكْبُي اَم َلاَقَف ُتْيُكَبَ ِهِبنَجِب َرْنأ ذَق ريِصح ىَلَع ْمِئاَن َوُهَر

 يف رْأ ذك ريحا اذه ىّلَع ما تلو ريرحلاَو جالا ْرُخْلا ىلَع نووطَي ُمَصْيفَو ىرشك

 ٌةَرحَألا اَنَلَو ايندلا مهل نإ هللا َدْبَع ا ِكَِت ال َلاَقَك َكِبنَج

 هْيَلَع ُهللا ىَّلَص هللا ٍلوُس ر ىَلَع ُتْلَحد لا َُْع هللا َيِخَر ٍباَطَحل ِنْب رم ْنَعَ

 يف َرْنَأ دك ٌريِصَحلا اّذِإَ ُهرْيَغ ِهْيَلَع ء َسْيَلَو ُهراَزإ َِْلَع اَذإَف ٌُتْسَلَجف َّلاَق ٍريِصَح ىَلَع َرْهَو ّمَّلَسَر

 ب قي َلاَقَف َياَتْيَع ث ْتََدَلَف يلم بال ذِإَو عاضلا رحت ٍريِعْلاَنٍِةَضْباذِإَو هيج

 آل ٌكئئاَزَح ٍهِذِهَو ٌكبْنَج يف َرْئَأ ْدَق ُريِصَحْلا اذه ١ يكنأ آل يل اَمَر هللا يبن اي ٌتْلُقْك ٍباَطَخْلا

 ٍهِذَهَو ُهئَوْفَصَو هللا يبن َتْنَأَو ٍراَهْنَأْلاَو ٍرامُقلا يِف ُرَصِيْكَر ىَرْسِك َكاَدَر ىَأ ام الإ اًهيِف ىَرأ
2 

 ٍداَْسِإب ُهَجاَم نب ُهاَوَر اَينُدلا ُمُهَلَو ٌةَرخآلا اكل َنوُكَت ْنَأ ىَضْوَت اًمُأ ٍباَطَخَلا َنْباَي َلاَث ُهُئِئاَرَخ

 تنأتسا هنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع لاق ُهَطْفلَو مِلْسُم ٍْرَش ا

 نِإَو ةْفَصْح ىَلَع ْعطْصْمَل لَو ٍَيْرْشَم يف َِِلَع تلد َمْلَسَو لع هلا ىَلَص وللا َلوُس

 ٍةَيحاَن يِفَو ْنيِطَع ْباَمإل ٍهِسْأَر َّقْوَ ّنِإَو ايل ٌةٌرُشْحم ٌةَداَسِو ِهِسْأَر ٌتْحََر بالا ىلخأ هش

 0 ٍةَبْرْشمْلا
 ُةَكيِشَر َيِهَو اَيلَذلا يِف ْمُهاَبْيط ْمُهَل ْتْلُجُع ف مز رق كيلو َلاَقَف ٍريِرُحلاَو جابيدلا ٍشْرفَو ٍبَمّذلا
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 ةَفَصْخْلاَو ٍةَجَرَدب اَهْيَلِإ ُدَعْضُي ُةقْركْلا ُةَبْرْشَمْلاَو .اكيرخآ ين اَنئاَبْيَط ان ثَرحأ ْمْوَق اَنِإَ عاطيقنألا
 هب ْعَبلب يلا ماسلا ْقَرٌَو ْظَوَقْلاَو ُنِتْنُمْلا ٌنيِطَعْلاَو ُدْلِجْلا ُاَمِإلاَر ٍرْمْثِلل صو ْنِم ٌءاَعِو

 ٌةَعيب ةعيِبَر َْمَل ىَلَع ِنْيب دَبوُصْنَم اًمِهِنْوَك ّْعَم ب ٍفِلأ ٍنوُدِب ُنيِطَعْلاَ ثتاَهإلا ةَياَوِرَو

 يدرب ٌلمرُم ٌريِرَس َمُلَسَو يلع هللا ىّْلَص ِهَللا ٍلوُسَرِل َناَك اَهْنَع هللا َيِضَر َةَمِئاَع ْنَعَو
 ْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْيِْلا اذن ِهيَلَع ُرَمْعَو ٍرْكَب وُبأ ٌلَحَدُف ٌيِدزَبْلاِب ُهاَنْوّشَح ْدَقَو ُدَوْسَأ ٌءاَسِك ِهْيَلَع

 ىَلَص وللا ٍلوْسَر بنج يف ريرشلا لأ اًذإَف َرَظَُق اًسِلاَج ىَوَتْسا اَمْهَآَر اًمَلَف ِهْيَلَع ٌمِقاَن م
 اَذَهَو ٌكِريِرَسَو َكِشاَرِف ْنِم ىَرن اَم ُةَنوُشُح َكيِذْؤُت اَم هللا َلوُسَر اي الاف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا
 لشاَرِف إف اذه الوُقَت آل ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َلاَقَق ٍريِرَحْلاَر جايا ٍشْرُف ىَلَع ٌرَصْيَقَو ىَرْسك

 . هيض يف َناّبِح ُْنْبا ُهاَوَر ِةْنَجبلا ىلإ ُُتَبِقاَع يِريِرَسَو يِشاَرِف َّنِإَو ِراَنلا يِف ٌرَصْيَقَو ىَرْسِك
 هَل ٌشرْف نإ طق اًعَجطْضُم ُمالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع َباَع اَمَو .ُتاَبن ُيِدرَبلاَو ٌجوُسْمَمْلا ُلْمَرُمْلاَو
 ْيَلَع لاَ ٍفاَحْللاِ مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ىَطَغَتَو .ضذألا ىَلَع َعَجَطْضا الِإَو َعحطْصا

 .ةَشِئاَع رْيَغ ٌنُكِْم ْةأَرْما ٍفاَِل ين ْاَنَأَو ُليرْبِج يناَنَأ ام ُمالّسِلاَو ٌةالّصلا 0

 ثلاثلا عونلا

 يف ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا هْيَلَع هنريس ىف

 يف يِنْبَع ُةرُث ْتَلِعْجَو تيل اَسْنلا مُكاَينُد ْنِم ّىَلِإ َبْبُح ُملَّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع لاَ
 ىلع تل لا مشو لع للا ىلَص هللا لوس نأ ةلغ اللا َيِخَو بأ نع ,ٍةالَّصلا

 ناك ٌسْنَأ َلاَكَو . يناَرَبَطلا ُهاَرَر ٍشطَبلا ِةَدِشَر عاّمجْا ٍةَرْثكَو ٍةَعاَجّشلاَو ٍةَحاَمّسلاِب عّبْرْأِب سائلا
 لاك ٌةَرْشَع ىّدْخِ | ْنمَو ليلا نم دال ٍةَعاَسلا يف هاب ىلع ودي مَ َّلَسَو و هيلع هللا لع

 . ُيِراَخْبْلا ُهاَوَر َنيِألَ ؟ ةْوُق يطغأ ُه هنأ ُتّدَحَتت انك َلاَك ُهقيِطُي َناَك َوَأ سْنأل ُتْلُق ٌةَداَنَق 0 ا

 اَوَر عاملا يف الجر َنيَِبَْأ وق م أَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ّيِطْعَأ ٍدِهاَجسُمَو ِسُواَط ْنَعَو

 هَ جلا رثأ دم لد لك لت ةمقأت طبة دهام نقل يفق ليهس ليج ل“ نبا

 توفر ميش بز ْنَعَو ٠ قولا عاملا بوش لكلا يف قلاب هر : طي ةئجلا
 امُلَو .ٍدْعَس ُنْب | وز عامجْلا يف الجر ني ةرُق ثيليغأك اهني ثلكأت ردي ُليِرِبح يان

 ْنِم ُهَّل خيبأ هني ريكا يليغأَ عامجلا يف ةوقلا ىلَع رين ْنْمِم ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َناَك
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 ٍةمألا ٍهِذْه َلَصضْفَأ نك | وجور اَمُهنع هللا َيِضَر سابع نبا لق هرب خب مل ام رِئاَرَحْلا ِدَّدَع
 . مّلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص ِهَْلِإ ُريِشُي َءاَسِن اَهْدُدْكَأ

 عسارلا عونلا

 مْلَسَو ِهَلَع هللا ىَّلص ِهِمْوَل يف
 ُكاَتْسيَ ُموُقيَف يِناَنلا فضلا ٍلْوَأ ين ظِقْبتسَيَر ليلا َلْوَأ ماك ُمالَّسلاَو ُالّصضلا ِهَْلَع ناك

 لإ جاتشملا رذقْلا نم هس عَ الو جاتُمْلا رذقلا قزق مزكلا ني دأب ني ْملَو أضر

 ريع ةاقيع ةَبِلغَت ىْمَح ىلاعت هلل ارِكذ ألا هيلج ىلغ ماكي لس يلع ُهَلا ىَلَص َناكو هلم

 ىَلَعَو ٌةَراَت ِشاَّرِفْلا ىَلَع ُماََي ُمالّسلاَو ٌةالَّضلا ِهَْلَع َناَكَو . ِباَرّشلاَو ماَعَطلا ّنِم ِنْطَبْلا ءيِلَتْمُم

 اود نأ ةازف اكو .دأج نب غطا ذل ىلع ات ريِصَحْلا ىَلَعَي ؛ هَراَث عطللا

 ٌّنِشْح شاَرِف ٌحْسِمْلاَو ِهيَلَع ُماَنَي ٌحْسِم ُهَل َناَكَو ٌفيِل

 تو قو نعل وذ تحت هلك عضو ةطجضت ذأ | َمّلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَّلَص َن ٌدَو

 ُهالَّصلا ِهْيَلَع َّناَك َةَداَتَق وُبَأ َلاَقَر . كداَبِع ْعمجَت َمَْيةباَدِر يِفَو َكَداَبِع ُثعَِ َمْوَي َكِباَذَع يبق

 هَعاَرِو بَصن بضلا لي ف َسْرَع َسْوع اًذإَو نما هش ىَلَع َعمجْطْشا ٍليلِب نس َرمَرَع اَذِإ ! ُمالَّسلاَو

 اَذدِإ الس ان ةلضلا هل اع امه هللا يَ سابع نإ لاَ .هّنَك ىَلَع ُهَس أَ َعَضَوَو
 -ٍ هاا

 ِهِشاَرِف ىلإ ىَوَأ اَذِإ ُمُالَسلاَو الضلال ناك لا هل هللا يضر قش نع . خفت

 .اًيْخَأَو وُمَأ ْمُهّللا ٌكِمْساِ

 َرْفَيَو اًمهيِف ُتِفلَيق ِهِْفَك ْعَمْجَي ني َمْلسَو هيلع هللا ىَلَص كاك اَهنَع هللا َيِضَر ُةَعِئاَع ْثَلاَقَ

 نب عاطتشا ان امه حسي مف الابر وأ دو يلقلا برب اوم ُلُقَو دَحَأ ُهّللا َوُه لق

 لاَقَو . ِتاَرَم َتآلَث َكِلْذ ُعَئْضَي ِهِدَسَج ْنِم َلَبْقَأ اَمَو ِهِهْجَوَو ِهِسْأَر ىَلَع اًمهب ْأَدْبَيَو ِهِدَسَج

 ملأ يلا هل ةنععلا لاك هير ىلإ ىتأ اَذإ | ّلشلاَو للا يَ ناك هلع لع هللا َيِضَر
 5 ل 0

1 

 1-6 حد
31 

3-3 5 

 ماكل لع ال لك طا ثيِح نب يرحب ؛اَوَر لق م و اتبع ماتت ٌملَسلاَو ةالَصلا

 .ٌرِتوُت نأ لب ُماكتأ ُهَل آ ْثأاَق اّمَل ُمالَّسلاَو
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 ةريِهَش ِتاَرجمُم ٍروُهطِب َابخأْلاَو ٌةريك ْمْلَسَو هيلع هللا ىْلَص اكيبت وبث لِيَ نأ ملا
 لوما هللا ٍبْتُك ٍرِئاَسَو ليجْنإلاَو ٍةاَرْوّنلا يِف ّدِجُو ام ّمْل دو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص هتْوُبَن لثألد ْنمْف :

 روُمألا نم هئعْبمو هلم مايد َنِبب جرح امو بَرعْلا ضزأ وِجوُرُخَو هَ ٍهِرْكِذ ْنِم

 ْمِهرْكِلب هوُمْلا ٍبَرعْلا نشل َديُملا ْمهَمَِكل ةئِم ةئِهوُمْلا ٍرْفكلا ٍناَطْلُس يف ٍةَح ٍةَحِداَقْلا ِةَبيِرَغْل
 «سراُف ٍراَث ٍدوُمْحَو «ٍلاكَتلاَو َبوُقُمْلا َنِم ِهباَحْصَأِ ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس ُهَللا ٌلَحَأ اَمَو ٍليِفْلا ٍةّضِقُك
 ّنِم ٌعِمس اَمَو ِناَذِبوُمْلا اَيْؤُرَو هٌّواَس ٍةَرْيَحُي ءام ٍضْيْعَو « ىَّرْسِك ٍناَويِإ ٍتاَئْرُش ٍطوُقُسَو

 ٍةَدوُبْعَُمْلا ماكضألا ِساَكَيْناَو ءَمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ِهِفاَصْرأَر ِ ِهتوُعُِب ٍةَحِراّصلا ِفِتاَوَهْلا

 رابخألا يف لق َيِوُر ام ٍرِئاَس ىلإ ءاَهِيتِكْنأ ْنِم اَهَل عفاد ٍرْيَغ نم اًهِهْجَرِل اًهِروِرْخَو
 اه ىلاعت لل لعب نأ ىلإ اهذغتو ئاضج ماو هتنألو يف باجمل ٍُط نب ٍةَروُهْضَمْلا
 اهب رفيف وم الو ديف عَ ف ٍلاَم ْنِم َتوُلقلا هب ُلَِْسَي ام َمَلسَو ِهَلَع هللا ىَلَص ُهَ ل ْنْكَي ْمَلَر
 ةداَبع ىلع نوُعِعسَي اوك لإ اعد يذلا ِنئلاَوهَرهْظَأ يلا يأرلا ىلع نار خأ لَو َلاَحرلا

 يغاَبتلاَو يِداَعنلاَو ِةْيِمَحْلاَ ٍةَبْضْعْلا يف ةُيِلِجاَجْلا ةَداَع ىَلَع َنيِيِقُم مأل زألا ٍميِظْعَتَ 8 ماكضألا
 ةداغ يف رقت ئولاتفأ موش نم ماتفالو نأ همت أل تارك هَ املا كس

 ِتَقنلا ىلح ْمُهتمِلَعْعَمجَو ميول نب هي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َفْلَأَك ِةَمِئَألَو ِةَبوُقُع ٌفؤَح الو

 ىلإ اًَدِجاَو امْْعَو ِهِتَّرْصُن يف اًدِحاَ ََ اوُراَصَف ييِبألا ِتْفَاَرَتَو ُبوُلُقْلا ٍتّرَصاَنَنَو ُءاَرآلا
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 ةماعلا

 ْمُهَجَهُم اوُلُذَبَو هِتْبَحَم يِف ْمُهَرِ ءاَشَعَو ْمُهَمْوَق اَوُقَجَو ْمُهَناَطْوَأَو ْمُهَدألِب اوُرَجَه و ِهَتَعْلَط

 لو مهل اهني اث5 ال ينل راف يف وُ عقول ْمُهَهوُجُو اوُبَصَنو َِِرْضُن يف ْمُهَحاَو أَو

 ايندلا ٍتاّمِهُم ْنِم رْأ زأ ةلوجزت هليل يف ْمُهعَمْطأ ٍلجاَعْلا يِف ٍضَرَع َالَو ْمِهِيَلَع اًهَضاَقَ ٍناَرنأ

 َوْسَأ َفيِرّشلاَو اًريِقَ ؛ يملا َلَعْجَي نأ ْمْلَسَو ِيَلَع هللا ىّلَص ِهَِأَش ني ناك ْلَب هوُروُحَي

 ٍراييخألا ٍلَبِق نم ُهليَِس وله ٍدَحَأل اَهْعُمِجَم ُنفْنَي ؤأ ٍروُمألا هذه لم ْمَِْلَي لَك عيضّولا

 ٍءْيَش يف لْقاَع ُتاَّنْرَي زول لح 4 رخو قلو عب يذلا آل يرغب ريل يفت

 ىَرُق ِهِغولُب ْنَع ُرَجْعَت ِتاَداَعْلِل ٌضِقان يِواَمَس ُبِلاَغ ْءْيَشَو يهل ْرئَأ َُم اَمَِْ َكِلُذ ْنِم
 هتْوبُن ٍلْئالَذ نِمَق) َنيِمَلاَعْلا ُبَر هللا َكَراَبَت ُرْمَأْلاَو ُقْلَكْلا ُهَل ْنَم لإ ِهْيَلَع د دي َالَو رَمَبْلا

 يد اون الز يب وج خبال يأ لما دل دلع 368 لو يع لا

 مي يف خت اذ نضام د فرعي مِلاَع اَهب سيل ٍدلَب يف ْمِهرهْظَأ نب عنو نيم مزن

 اك ْدَنَو ِةَيِضاَمْلا ممألاَو لبجُإلاَو روما ٍراَبحأب مهين ِهبلَع ٌفُكْدَتف ملا ىلإ ابِراَض

 فأن نيكشتتلا ني يّ اياز نغ كلزخت كيكو بلل كلو عادت يا

 .ليِلقْلا الإ اًهويِقَسَو اًهِجيِحَس ِةَثرَْمْلا

 َنيِمْلُكَتُمْلا ُقاَّذُح ُهَل َدَهَتْحا ِوَل اَمب ُهَل ا ٍةَئِلَخُمْلا ٍلكِمْلا ٍلهَأ نِم قيِرك ّْلُك جاَح ْمُ 3

 ْنِم ُهَءاَج دم أ هلأ ىلع ٍءيش لأ اهو كِل صفت مه أَهعي مل نييلقتملا د داتا ُةَلِباَهَجَو

 ْمُماَعَ راجتفإلا نيف اني ىذحت ذك (ميلا ُنآْرُقْلا َكِلَذ ْنِمَو) . ىَلاَعَتَو ُهَئاَسْبُس هللادتع

 ضْعَب َلاَق .ُهِْم ٍءْيَشب اب ٍناَينِْلا ِنَع اوُرَجسَعَو ُهلَع اوُلَكنف هلْثِم ْنِم ٍةَروسب ِناَيِنإلاَو ِهيْضَراَعُم ىلإ

 ٍنَع ْمُهَرَجغَأ يِنلا مالكا نب ٍبّرعْلا ىلع السلا ةالّصلا ِْيَلَع هدَرْوَأ يِذَلا َنِإ ِءاَمَلُعلا

 ٍصَرْبألاَو ه ِهَمُكألا ِءاَرِْإَو ىّتْوَمْلا ِءاّيِْإ | ْنِم ِةَلالُدلا يِف ٌحَضْوَأَ آلا يِف ُبجتَأ هلع نايل

 موُهْفَم مالكي ِنَسّللا يِف َنيِمدَقَتُمْلاَو ِاَيَبْلا ِءاَسْوُرَو ٍةَحاَضَمْلا باَبْرَأَو ةَئالبلا ّلْمَأ ىنأ د

 ىَنَْمْا ٍءاَيْحِإ | دنع ٌحيِسَمْلا َدهاَش ْنَم ِرِجَع ْنِم بج ُهْنَع ْمُهُْرْجَع َناَكَف ْمُهَدْنِع ىتْعَمْلا

 ْثْناَك ُشْئَرْقَو ُهَمْلِع َدْوطاََتُي لَو ٍصْرْبألاَو هما ءاَربإ يف لَو هيف َنوُعمطَي اوئوُكي مل ْمُنأ

 ىَلَع اَمَلَع َريِصَيِل َناَك امن ُْنَع َرْجَعْلا نأ ىَلَع لد ةَبَطْلاَو ةالَلاَو حصا ملل ىطاعت
 ةمار نكت ه6

 . حِضاَو ُناَهْرُيَو ٌةَعطاَق ٌةبَح ٍهِلَهَو هوس ةحصَو ِهتَلاَسِ

 ٍلفَأ دن لاجل ِالَقُع ْنِم مل و هلع هللا ىَلَص نات ْدَكَو ُيِباَطحْلا َكَميَلُس و أ َلاَق

 ْمُهَنأب ىلاعَت ِهّبَر ْنَع هب َرْبْخَأ اًميِف ٌّمطَْق ل ْدَقَو ٍقالطإلا ىَلَع ىَلاَعَت هللا ٍقْلَخ ُلّثْع َوْه لب 4 ِهْناَمَز
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 نم كِل أَ ُهمْلِع الؤلك «اوُعْفَت لو اوُلَعْفَت مل نإ :لاقك هب ْمُماَدَحَت ام لم نوني ال
 ُهلْقَع ُهَل نْدَي مل الو ٌفِلُخ ُهَنَع َرْبخَأ اَميِف ُعَقَي آل ُهْنَأَو ٍبوُيُعلا مالح ىَلاَعَتَو ُهَناَحْبُس هللا ٍدْنِع
 اذه يِف ُلاَثُي ام نَسْحَأ نم اًذهَو ىَهَتْنا ُنوُكَي َر َرهَو ُنوُكَيأل نب ِءْيَش يف َلوقلا مطفي نأ

 ٍةَضَواَعُمْلا َلْبَق ٍرِجعْلاِ مبَلَع ىدان َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هن نَيبَأَو ِهِلَمْكَأَو ِهِعَدْبَأَو ٍلاَجَمْلا

 ذعأ عطتني ملَو داهشألا ٍسوُوُر ىلع مهب اححِراَص ٍةَصَقاتُملا يِف ٍضَرْلا موب ْنَع ريِصْتلبَو

 راَبحَألا َنِم ْمِهَِلِإ ىلأ اَمب َناَكَو َلاَقَف ٍداَهِتْجَألا ٍرّهاَظَنَو يِعاَوّدلا ِرْكَوَ ّعَم هب َماَمْلإلا ْمُهْنِم

 ولو همي وأب ال نآّْقلا اذه لم اوثأب نأ ىَلَع ْنِحَلاَو ٌسنإْلا تممقجا نيل لُ) اًريبح اًميِلَع

 ُهئرألا ُةَفيِرّشلا ْمُهّْسُفْ ُعْسْفْلَأَو ُةيِرْسلا ْمُهْمَمِم ُتَيِضَرَف [88 :ءارسإلا] 4اًريِهَظ ضنَبِل ْمُهُضْعَب َناَك

 . ْمِهِرْجَعِل ِمّرُحْلا ِكْنَمَو ِءاَمُدلا ِكْفَسِب

 ىَلَع ِهْيَلَع لَن ام ضب َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يبل ارق يف ٍراَبخألا ب دَرَو كَ

 َيِرُر اَم اًهنِم ٌةَريِيك ُلَمَج ِهِزاَجْعِإب ْمِهِراَرْقإَو ِةْعالَبلاَو ٍةَحاَصَفلا لأ ْنِم م اوُناَك َنيِذَلا َنيِكِرْشُمْلا

 شرف يدا يف ٌسِلاَج َرْعَو موي تاَذ لاك عبير نب مع نأ ك ُتْنّدُح َلاَث بْعَك ِنْب ِدّْمَحُم ْنَع

 اذ ىلإ عوق أ شر َرهَْم اي ٍدِجَْمْا يف َُدْحَو َمْلَسَو يلع هللا ىَلص هللا ُوُسََو

 ةَبْمُع َماَقُك ٍديِلَولا اَبأ اي ىَلَب اوُلاَق اًنَع ٌفَكَيَو اًهُضْعَب انه ّلَبْفَي نأ ُهلَعَل اًروُمأ ِهْيَلَع ُضرْعَأَ

 هْبَلَع ضَرَع اًميِفَو ٌةبْتُع ُهَلاَق اًميِف ٌتيِدَحْلا ٌرَكَذَق ّمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّْلَص هللا ِلوُسَر ىَلِإ ٌسْلَجبَق
 َلاَق ٍديِلَوْلا اَبأ اي َتْهَوْمأ َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلاَق ّعَرف اًمَلَف َكِلْذ ِرْيَغَو ٍلاَمْلا َنِم
 مح ميجُرلا ِنْمْحرلا هللا مشيإ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلاَثَك ُلَعْفأ َلاَق ينم ْعَمْساَف َلاَق ْمَعَن

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ىَضَمَك [" : تلصف] «ُهن لهآ لَه باتك مبجؤلا ٍناخّولا نم ليَ
 0 رْهَظ تلح ِهْيَدبِب ىَقْلاَو اَهَل َتَصْلأ ُةَبْنع اَهَعِهَس املك ِهْيَلَع اَمْوَرْفَي َمْلَسَو ِهْبَلَع

 َلاَق ْمُث اَهيِف َدَجَسَف ٍةَدَجّسلا ىلإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ىَهَتْلا ىّنَح ُهِْم ُعِمَتْسَي

 ٍضْعَبِل ْمُهْضْمَب َلاَثُك ِهباَصْصَأ ىلإ ُةَبْدُع َماَقَف َكاَذَر َتْنَأُف ُتْحِمَس َلاَق ٍديِلَوْلا اَبأ اي ٌتْعَمَس

 َكَءاَرَو اَم اوُناَق ْمِهْبَلِإ ٌسْلَج اّمَلُك هب َبَمَد يِذَلا ِهْجَوْلا رِثكِب ٍديِلَوْلا وُبَأ ْمكءاَج ْدَقَل هللاب فِلْسَت
 َالَو ٍرْعّشلاِب َرُه اَم ِهُللاَو طق ِهِلِْب ُتْعِمَس اَم ًالْوَق ٌتْعِمَس ذق ِهَللاَو يّنِإ َلاَق ٍديِلَوْلا اَبأ اَي
 هللاَوَ هيِف َوُه اَم َنْيَبَو ٍلُجّرلا اذه َنْيَب اوُلخَح يِنوُعيِطَأ ٍشْيَرُق ٌرْشْعَم اَي ٍةَلاَهَكلا َالَو ٍرْحّسلاِب
 أَ ةئاَهَك الو رْخس الَو ٍرِْشِب َوُه اَم ِهَللاَو ِءْيَشِب يِنباَجَأَف لا َْبن ُتْمِمَس يلا هِلْرَنِل ٌنئوُكَيِل
 لق» ْعَلَب ىّبَح 1" :تلصف] «ميِحُّرلا ٍنْمْحْرلا نب َليِزْنَت مح ٍميِحْرلا ٍنْمّْرلا للا مشي»
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 ْمْمِلَع مج مث ٍْ ُدَقَو تكي ُن هلا ُهُتْدَشاَنَو ُدَمَك ُتْكَسْنَأَ #«ٌدوُملَُو ٍداَع ِةَفِعاَص أ ةَنِعاَص م
 دي رْيغَو ُيِتَتَبْلا ُهاَوَر ُباَذَعْلا ْمُُعب َلِزْنَي ْنَأ ُتْفِحَف بِكَ ْمَلاَْيَش لاق اذإ | 0

 يل لاَ هنأ ٍَحاَصْفْلا يف ٍضْيَرُ َميِعَر كاَكَ ٍةَريِغُمْلا نب يا ف رم نت

 ىترُقْلا يِ ِءَيِإَو ٍناَسِإلاَو ٍلذَمْلاب رمي هللا نإ» بلع ارق أع 0

 ُلاَقَ لسو هَ هللا ىَلَص داع ْذعَأ َلاَق بألا رجآ ىَلِإ 4 :لحنلا] «ٍواشْحفْلا نَع ىَهْن

 ْرضَب اًذه ُلوُقَي اَمَو ٌقِدْعْمْل ُهَلَفْسَأ ْنِإَو ٌرِوْثُمَل ةالغأ ّنِإَو االطأ ولع نو را لك ل

 لاَ نجلا راش الو هجر ملأ لَو ينم ٍرغشلاب ُملغأ جو مكيف اَم ِهّللاَو ِهِبْوَقِل َلاَق من ي

 هنإَو ٌةَوالطَل ِهّْيْلَع َّنِإَو والحل َلوُقَي يِذْلا ِهِلْوَقِل َّنِإ ِّللاَو اذه نم ايش نوي يِذْلا ُهِبْشُي اَم

 َدْنِع اَّشَْرُق ْعَمَج َنيِج ِرْخآلا ِِرَبح يِفَو .ىَلْعُي الو وُلْعَيَل ُهْنِإَو هَلَفْسَأ ٌقِدْنُم ٌهالغأ ٌدِمْئُمَل

 اولا اًضنَب ْمُكْضعَب ُبَّذَكُي أل اّيَأَر هبف اوُعِمْجَأَك ُدِرَت بَرَعْلا َدوُقُو نإ | لاَكَو ميؤَملا روُشُح

 ّوُه ام لاَ ٌنوُنجَم : اوُلاَف ِهِهْجَس ألو ِهِتَمَرْمْرِب َوُه ام نِهاَكِب َوُه اَم ِهُللاَو َلاَق ٌنِماَك ُلوُقَن

 هلك رفا افرع دك ٍرِهاَشي ره ان َلاَق ٌرِعاَش ُلوُقَتَ ؟ اوُناَك ِهِيَسَوْسَوِ لَو ِهِقُْخِب الَو ٍنوُيَمِ

 ٍرِجاَسِي َوُه اَم َلاَق ٌرِجاَس ٌلوُقتَق اوُلاَق ٍرِعاَشِب َوُه اَم ُهَضوُبْفَمَو ُهَطوُسْبَمَو ُهَضيِرَقَو ُهرَجَو ُهَرَجَر
 ُلِطاَب هنأ فرغأ اَنَو الإ اْبَش اًذه ْنِم َنولُنإَف ْمكنَأ امك َلاَك ُلوُقَت اَمَك اوُناَف ِِدَقُع الو هيف الو

 ٠ يِقَهْيَبلاَو ٌقحْس] نْبا ُهاَوَر

 مالك ْنِم ٌتْعِوَس اَم يني هبال حوْمَجْلا ْنْب وُرْمَع لاق ٌةَمِلَس يب ُناَبنِف َملسَأ امَّلَو

 «يهتنملا طاَرّصلا» َعْلَب ْنأ ىَلِإ ؟َنيِمَلاَعْلا ٌبَر ِهْلِل دْنَحْلا» ِهْئَلَع اَرَقَن ٍلجّولا اذه

 نم ٌنَسْخْأَو ِتْبأ ا لاَ اًده ثم هالك ْلُك َرآ ُهَلَمجَأَو اذه نَسْحأ اَم َلاَقَف [5 - ١ :ةحئافلا]

 لتي مذ يضوألا ني طالق يف بحضم يف ارث دج ذأ كارا ذل 5 ْمُهْضْعَب لاق .اًذه

 ىلع ُْهَل ةزذف أل رشبلا نو هللا لع نب نم هلأ ةئيلشلا وفعلا تذهل انخ اَنُه ُهَعْضَو ْنَم

 هّللا مال ُهلِإ لاَقَو مماقنأو مَ أَو يتلخلا قدضأ دب ىلع هاج اذإ فَِكك كيأ لكي بيلأ

 لاق دق كش اذه عم ىثبي فيك وشتم هيلي ني ةزوشب ايا هلك يللا ىلع

 ةوثأبآل نزف اذه جب وأب نأ ىلع نجلا إلا تعمتجلا نيل لف :ىلاعتز ةئاحنش
 .[88 :ءارسإلا] كاًريِهَط ضْْيِل ْمُهْضنَب ناك وَلَو هلفمب

 آلَو َمْلَسَو هْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا وس نقل يف ناز اذ لطي أَي نأ ُدَحَأ ِْدقَي مل

 ما رم عم عرفا ْتْلَد يتلا ِءاَيْشَألاَو ٍلاَثنَأْلا َنِم هيف اَمَو ِهيِناَعَم ةّكِص م وثم ٍةَيوُذُعَو هفيِلأَتَو دظُ ىَلَع ُهَدْعَب

 /ا١



 ٍركدمْلا ِنَع يِئلاَو ٍفوُرْعمْلاب ٍرْمَألا َنِم ويف امو ُنوُكَيَ ناك اَمِي ِءاَبنِإلاَ هتايآَو ِثْعَبْلا ىَلَع
 ْدَقَو دَحَأ َكِلذ ىَلَع ُرِدْقَي َفْيَكَف َكِلْذ ِرْيَم ىَلِإ ماحنألا ٍةَلِصَو ِءاّمّدلا َاَرإ نم عاملا

 َوُهَو اَهِرْيْغَو شْيَرُق ْنِم ُءاَمَهْمْلاَو اَرْعْشلاَو ُماَعَلْبْلاَو ُءاَبَطُحْلاَو ُءاَحَصُمْلا ُبَرَعْلا ُهْنَع ترجع

 طن نشيل اقم نأ اسي ءاقأ زي لبق ةرأزغ ان ود يف مس ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ُهَّلْلا ُهَمّرْكأ 0 ُدِشْنُي الَو ٍباَسِح َدْفَع َالَو ٍباَتِك

 ام هلل ءاش ول لقط ىلاعت هلا لاق هب ْمُجاَحَي ْمُماَعتك ٍلصْْمْلا باتكلاَو لْوُملا يولاب

 سنوي , مكارذأ الو ْمُكيََع هول َدِهَشَو ١١[ : سنوي] «َنوُلِقْعَت ًالقأ ِلْبَق ان كيف تبل ْدَقَق ب ءاَوْدَأ هلو 1
 نإ يبي ةطخ الو باتك نب هلق ني ول 3 تنك اَمَو» :ىَلاَعَت َلاَثْك َكِلْلب ِهباَبِك ىف ُهَل
 . 4 َنوُلِطُبُمْلا ٍتاَنْرَأل

 ؛ِِعِباَصَأ ِنْيَب ْنِم ِءاَملا عِبكُت ٌمالَسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ِهِتاَّرِجْعُم ْنِم نآْرُقْلا اَذَع ام اَنَأَو

 وات لبو هب يذلا عَ ان ل هدايا يطل ٍنَمَقْلا ٍقاَقِشْناَو يَ ماَعطلا ٍريثكتَ

 ُهَللا ىّلَص هدي ىَلَع َرْهَظ ُهْن أب ْمطَقلا ُديِفُي كِل عوُمْجَمَو ٍدَحَن يْبَس ِرْيَع ْنِم ِهِقْذِص ىَلَع الاد
 َوَرَو رولا د يلا ٍتاَرِجْممْلا َنِ اًريِثَك نأ ْمَم ٌريِبَك ؛/ ْيَش ِتاَداَعْلا ٍقِراَوح ْنِم َمُلَسَو ِهْبَلَع

 يلا مهلا زيا عل

 ٌةَلِماَش اَهَنْذَجَو ُمالسِلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ِهَتاَماَرَكَو ِهَتاّيآ َرِهاَبَو ِهِتاَرِجْعُم َتْأْمَأَ اذإ َتْن

 ٍِحَأللاَو تباَّسلاَو ٍدِماَجمْلاَو عئاَمْلاَو ِكَوَحَعمْلاَ ٍنِكاَّسلاَو ٍقِطاَّلاَو ٍِتِماّصلاَو ٌيِلْفْسلاَ ييلغلب
 يراك َلاَطَل ٌدُع ول اًنِم َكِلُذ ٍرَْغ ىَلِإ | ٍلِجَألاَو ٍلِجاَعْلاَو ٍرِجاظلاَو ِنِطاَبْلاَو ٍرِضاَحْلاَو د

 ىّلَص ِهْيَلَع ٍرَجشلاَو ٍرَجَحْلا ميِلْسَتَو ءعمشلا ٍقاَرِيْسا ٍنِم ِنيِطاَيّشلا عم ؛ِيِقاَوْلا ٍبهَشل
 ْنِم ِءاّملا عبَنَ «عْذجلا ٍنيِنَحَو :ٍَداَيْسلاب هَل اَهِتبَطاَسُمَر ٍةَلاَسّرلاِ ُهَل اًهَتَداَهَشَو َمّلَسَو هيلع اللا

 ْنِم ِثاَوَتْملا ٍروُنلاَكو « بْقُذلاَو ٍريِعَبْلا ٍقطُنَو ِرَوَعْلا َدْعَب ٍنْبَعْلا د ُدَرَو رَمَقْلا ِقاَقِشْناَو وفك

 يف اََسْفنَأ كَمْعَأ ول اهم اولا اَهَنلَوادَ يتلا ِتاَرِجْعُمْلا َنِم ٌكِلْذ ىّوِس اَمَو ديبأ ِةَهْبَج ىَلِإ | َمْدآ

 ِنَع اوُرَجَعَل ِهبِقاَنَم ءاَصخإ يف َنوُرِحآلاَ ٌنوُنَوَألا َعَلاَب ْوَلَو اَمِرْكِذ يِف ىَدَمْلا َيِبْفَل اًمرضَح

 غيم ٍلاَجَْلا خيي ْباَب َوْمَو مل َلَسَو 0 ِءاَضقِيْسا

 هللا َلاَث ْدَنَك (ِرْمَقْلا ٍِقاّقِشْلا ُةَرِجْعُم م اَمَأ) : ُلوَُأَف ٍةَريِسَي ٍةَدْبُت ىَلَع كِل ْنِم ُهَنَأ ُهَبنَأ يئكَل ٍلاَئَمْلا

 ِهِقاَقِشْلا ٌعِوُقُو ُداَرُمْلاَو ١ ؛رمقلا] «ُدَمَقْلا ٌقَشْناَو ةعاشلا ِتَبَرَتْفا ٍزيِزَعْلا هباكك يف ىلا

 [؟ :رمقلا] «ٌرِمَقْسُم ٌرْحِس اوُلوُقَيَو اوُضِرْعُي هَبآ اْوَرَي ْنِإَو) َكِلْذ َدْعَب ىَلاَعَت ُهُلوَك ُهُديؤُيَو
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 هْيَلَع ِهِتاَرِجْعُم ِتاَهْمَأ ْنِم َوُهَو مَ سو ِهْيَلَع هللا ىّلَص انين ِرْيَغ ٍدَحأِل َْسْنَي ْمَل َرَمَقْلا ّنَأ ْمْلْعَأَو

 .ْمالّسلاَو ٌةالَّصلا

 َراَفُك نه مل مو َِْلَع هللا ىَلَص هلجأل هوو ىلع ِةئشلا ُلهَأَو َوُرْسَمملا َعَمْجأ ذك

 ِهِلُه ىَلاَعَت ُهَللا ُهاَطَْأَ ُهاَرْعَد يف دق هقذص ىَلَع لت 5ث اوبل وُْدَصُ لَو هوَ امل شن

 يف ُمالسلاَو ٌءالّصلا ِهْيَلَع ِهِقْدِص ىَلَع َهّناَد اَمِد اجي ىَلَع ِرَّشَبِل ةَرْذُت آل يِبْلا ةَميِظَعْلا هيلا

 ْنِم ٌءْيَش اَهُلِدْعَي ُداَكَي أل ٌةَميِظَع يآ آِرَمَقْلا قاقشلا نباَطحْلا لا .ىَلاَعَت ِهَلِل َةَيِناَدَخوْلا ُهاَوْعَد

 مْلاَعْلا اذه يف ام َعاَبط ٍةَلْمْج ْنَع اًجِراَخ ِتاَوُمَّسلا ِتوُكْلَم يِ َرَهْظ ُهنأ َكِلْذَو ءاَيبنألا ِتاَيَآ

 .َرْهظَأ هب ُكاَمُْبْلا َراَص َكِلْذِلَ ةليحب هيل ٍلوُص مولا يف ْعمطُي امم سيك عئاَبْطلا نم بكمل

 ىّلَص هللا ٍلوِسَر ٍدْيَع ىَلَع ٌدَمَقْلا ّي ْنَشْلا لاق ُهْنَع ُهَّللا ّيِضَر ٍدوُعْسَم نْب هللا ٍدْبَع ْنْعَ

 هب ْمُكيبأَي ا اول اوُلاََك لاق ةَسْبَك يبأ نبا يحس اًده شرم ُءَُك لاقت مَُسو هيلع هلا

 ُهاَرَر َكِلْلب ْمُموُرَبْخ أ ُراَقُسلا ءاججَق َلاَق ْمُهْلُك ن سائلا ٌَرَحْسَي ْنَأ ٌعيِطَتْسَي آل اَدّمَحُم َّنإْ اّقَسلا

 هللا ٍلوُسَر ىلإ | ةوكرشُملا عمتجا ام لَ اَمُهلَع هلا َيِضَر سابع نبا نع .ُهُدْيَغَو َدْواَذ وُبأ

 ةَوسَألاَو لاَ ُنْب ٍصاَمْلاَو ٍماَشِم ب يله وأو ٍةِمْلا ُنْبا ُديَِوْلا ُمُهنِم َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَلَص

 داس تل مَ علا ىلم نيل ان عاف رحل ب زضناز بلع

 ؟بيدخ ْنِم اًرَصَتْحُم ُيِراَخْبلا ُهاَوَرَو . مِيَعت وُبأ هاَوَر قنا ُهَبَر أس نقف َرمَقلا انل نع

 ندحبحشلا يف .مأَسو لعلا ىلض ملا لوس هع ىلع نقلا رفا نإ قلب سابع نا

 مُر أ َمُلَسَو هِيَ هللا ىَلَص هللا لوس اناس نلف كأ لع للا يهز يأ يَ 3
 ُقَّشْلا َلاَق ٍدوُعْسَم ِنْبا ِثيِدَح ْنِمَو .اًمُهَتْيَب َءاَرِج اْوَأَر ىّنَح نْئَئّْمِش ٌهِش رَمَْلا ٌقاَمِشْلا م ُمُهاَرَأَك يآ

 َلاَقف هود ٌَقْرِفَو ٍلَبجْلا َقَْك ٌةقزِف ِنيئكْزف َمْلَسَو َِْلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع رمق

 .اوُدَهْشا مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر

 ُرَمَقْلا ْقَشناَو ةَعاَسلا ترعاه : ىَلاَعَ ِهِلَْت يِف َرْمُع نبا ِثيِدَح نم يِذمْرٌلا يِفَ
 ةقلك يقل لمولوم دف لغ ك6 ل :رمقلا]

 ماَمإلا َدْنِ و .اوُدَهْشا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُس ر ٌلاَقُك ٍلَبَجْلا ٌفلخ َهَقَلُ كو ٍلْبَجْلا َنرُد

 سو لع لل ىلص هلا لوو ع ىع قل شا لق مدي تم تح ب ةقخ َدَمْحأ

 لاَ نإ اوم دمحم اََرحس اولا لَمْ اذهل ىَلَع هَ جلا اذه ىلع قر يقف راس

 َتيِدَح يِبْعَي ُتيِدَحْلا اًذه َيِوُر ذَ ْرَبْلا ِدْبَع ُنْبا َلاَق .ّساّنلا ٌرَحْسَي ْنَأ ُعيِطَتْسَي ال ُهّنِإف اََرَحَس
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 ْمُك َنيِعباَتلا َنِم ْمُهْلاَْمَأ ْمُهْنَع َكِلُذ ىَوَرَر ٍَباَحْصلا َنِ ٍةريِثك ٍةعاَمَج ْنَع ِرَمَقْلا ٍقاَقِشْنا
 .ه ١ ٍةَميِرَكْلا ِةَيآلاب َديتَو اني آإ ىَهَتْلا نأ ىَلِإ | ُريِفَعْلا ْمَجْلا ُمُهْنَع

 ّْنَأ يِدْنِع ّملاَو ٍبِجاَحْلا ِنْبا ِرَصَتْخُمِل ٍهِحْرَش يِف ٌيكْبّسلا ُنْبا ُةَم ٌةَمْالَعْلا َلاَكَو

 ىتس دام هَ امير ٍنَبِحَصلا يف يوم آلا يف َِلَع ٌصوُصلَ صنم ْرتاَوَتُم ِرَمَقْلا ٌقاَقِشْنا

 ءاَمْشأ ْنَع يور ملم 1 أم ل لص سلا هان .هرئازث يف ىزتنم ال يح

 ا لس ل لش لفك رشف بز لح دل لشن ل لل يا لع

 يف ناك ُهْنِإ ْمُهّللا َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر َلاَقْك آل لاف ُيِلَع اي َتْيّلَصَأ َمْلَسَو
 اَمَدْعَب ْتَعَلَط اَهّنْيَأَر ٌمُك ْثَبْرُغ اَهُتْيأَرْف ءاَمْسَأ ْثَلاَق ٌسْمّشلا ِهْيَلَع ذُدْراَق َكِلوُسَر ةَعاَطَو َكِئَعاَط

 يِف ُضاَيِع يِضاَْلا هاكَح َرْيبَح يف ِءاَبْهْصلاَب َكِلْدَو ضذألاَو لاّبجلا ىّلَع ْتَعْفَوَو تبْرَع
 ُنْئاَو ُهَدَ لا الع هجر ِريَكلا همَصعُم يف يَا اع ار ٌيِواَحْطلا ِنَع ِءاَفْشلا
 يف ُيِناَرَبْطلا ىَرَرَو .ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَرْيَرْه يبأ ثيِدَح ْنِم هَيَوُدْرَم ُنْبا ُهَجَرْخَأَو ٍنيِهاَش
 َسْمّشلا ّرَم أ مْلَسَو هَ هللا ىَلص هللا َلوُسَو نأ ٍرياج ْنَع ٍنَسَح داش ٍطَسْوألا هُم عم

 .ِراَهَن ْنِم ٌةعاَس ْثَرْكَأع

 ربْخأ َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص يلا ّيِرْسأ أ اَمَّل ُهّنَأ ّقح قحشإ نْبا ِنَع ٌضاَيِع يِضاَقْلا َرَكْذَو

 هيلا قل نع اقلك راحل موب لاف ءيجك ىتم اولاق يلا رف يلا مالمو قلاب قزق

 مْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر اَعَدَف ءيِجَن ْمَلَو ُراَهْدلا لَو ْدَكَو َنوُرِظَتلَي ٌشْيَرُف ْتََرْضَأ
 . ُسْمّسلا ِهْيَلَع ْتَسِبْحَو ٌةَعاَس ٍراَهّنلا يِف ُهَل َديِزَق

 لش َنيِجَو قدح موي اضِأ ْمَسَو هَ هللا ىَّلَص انيثِل سنشلا ُيِبَح يور اَذَكَ
 امك ٌمالَسلاَو ُهالَّصلا اَمِهِيَلَع ٌّعَشوُيَو اًْيبْني اًوُصْخُم سْمّشلا ٌسْبَح ُنوُكَيَف ِرْضَعْلا ٍةَالَض ْنَع

 .ُهوُدَقَأَو يئاَطلْمُمَو ٍرسَح نب ظِاَحلاَ ٌيِوَّوْنلا ُهْنَع ُهَلَقْنَو ٍلاَمْهإْلا يف ضايع يِضاَقْلا ُهَرَكَذ

 مالّسلاَ حيبسُملاب (مْ َمَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَل اَهِمِيِلْكَتَو ِتاَداَمَجْلا اغا اب قو ان

 هللا ىَلَص ٍفيرُشلا همك يِف ىَصَحْلاَو مالا حبست اهلي ٌراََلا ِهب ْتَدَرَر اًمِم َكِلُذ وْخَن

 َنْضبَسك ٍتاَبَصَح عبس َمْلسو هلع هللا ىّلَص ئيلا لوا لا ْرَد يِبأ ٍثيِدَح يب َمَلَسَو يلع

 رمح دي يف نُهَعَصَو مَ نحس ركب يب د ب يف ْنُهَعَضَو ّمُث ائيِرَح ْنُهَل ُتْعِوَس ىّتَح ِهِدي يف

 َعِمَسَف ٌيِناَرَبْطلا ِةَياَوِر ِيِفَو ُِناَرَبْطلاَو ُراّرَبْلا هاَوَر َنْحْبَسَف َناَمْثُع ِدَي كي

 م.
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 هيلع هللا ىَلَص يلا ْعَم لكن انك َلاق دوُمْسم نبا ٍثيِدَح ْنِم ُيراَحَّبلا جَرْخَأ دو

 يلا ضِرَم لاق يأ نع دمحم نب رف نعَو ماعلا عيبشش عشت نحو ماما مس

 مْلَسَو و هَ هللا ىَلَص يلا هلي َلكأف ْبْنِعو امر هيف بطب يربح أ َمَْسَو هلع هللا ىَلَص

 َمْلَسَو و يلع هللا ىَلَص هلع رجَحْلا ميِلْست َكِلذ يَ ٍءاَفْشلا يِف ٌضاَّيِع يِضاَقْلا ُهاَوَر ّحْبَسَق

 فرغأل ين | َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص وللا ُلوُسَ د لاق لاق ةَرْمَس نب ربا ِثيِدَح ني مِلْسُم جوخ

 رتلا اذه يف تيا يقر نآلا ُهفرغَأل ين | تَعْبأ نأ َلْبَ ّيَلَع ْمْلَسُي َناَك َةْكَمِب اًرَبََح

 ميدلي َنوُكْربعَي سائل ٌةَكَمي هب فرغ فقر هرب ْرَجَح َليِقَو َُرسأْلا رجلا ره لِ

 .هب زاجل اَمْلُك َمُلَسَو و ِهبَلَع هللا ىَلَص يلا ىَلَع ُمْلَسُي َناَك يذلا َوُه ُهّنِإ َنوُوَُيَو

 هللا ىّْلَص ِّنلا ْمَم يِئنَأ تنك لاق ُهْنَع ُهَللا ّيِضَر ْيِلَع ْنَع ُهُرْيَغَو ُيِذِمرْتلا ىَوَرَو

 مالَسلا لاَ ألإ ٌرح الو رمش ُهلبفَتْسا اَمَق اهيِحاَوَت ضغَب يف اجَرَخُ ًةَكَمِب َمّلَسَو ِهيَلَع

 ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٌلوُس ّر َلاَق ْتْلاَف اًهْنَع ُهَللا َيِضَر ًةَضِئاَع ْنَعَو .هللا َلوُسَر اَي َكِيَلَع

 لوُسَر اي َكِيَلع السلا َلاَ ألإ ٍرِحَش الو ربحي رمأ ال ُتْلَعَج ِةَلاَسْرلاِب يربح يبلبفتسا اً

 ِهْيَلَع هث هِئاَعُد ىَلُع ِتيبْلا طِئاَرَحَو باَل ةّفْعسأ يأت كِل نو همن وو دارا هاو وللا

 نب سام ْملَسَو لع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ َلاَق َلاَق ييِعالاٍدِيَسأ يبأ ْنَع مالَسلاَو ٌةالصلا

 ًةجاَح مكيف يل نِإَن م هين ىتخ اذَع َكوُنَبَو ٌتْنأ َكَلِزنم م رت أل ٍلْضَفلا اَنَأ اي بِما ِْبَع

 مالَسلا َكْيَلَعَو و اولا ْمُكيلع السلا لاق هيلع َلَخَدُك ىَحضأ امد َءاَج ىّتَح ُهوُرظَمْلاَف

 اوُبَراَقَت ْمُهَل َلاَقَف هللا ٍدَْحِب ِرْيُسِب انْحَبْصَأ اوُلاَق ْمُكْحَبْصَأ تيك َلاَق ُهئاَك َرَبَو ِهَّللا ُةَمْحَرَو

 اذه ْبَو اي َلاَقف هلم ْمهبَلَع َلمَْشا ةوئكنأ اَذِإ ىْتَح ٍضَْب ىَلِإ | ْمُهْضْعَب ُفَحْرَي اوُبَراَقَت

 ُتتْمَأَف هله يِتءالُمب 0 يِرْئَسُك ٍراَنلا َنِم ْمُهْرْئْساَف يِتْئَب لأ ِءالْؤْمَو يبأ ُولِصَو يّنَع

 ُ رْيَغَو ْىَقْهِنَبْلا ُهاَوَر نيِمآ ْنيِمآ ْنيِمآ ْتْلاَقَف ِتَْبْلا ًطِئاَوَحَو بابا ُةنكْسُأ

 الغ للا َيِفَر سنأ نم َمَْسَو لع للا ىَلص هَل ٍلبَجلا َمالَكَو ٍلْبَجْلل مالك َكِلُذ ْنَِ

 يلا ُهَيَرَس َرَضَل ْمهِب ٌفَجَرُن اًدُحَأ ُكاَمْثُعَو ُرَمُعَر رك وأو َمْلَسو هلع هللا ىَلَص يلا َدِهَص لاَ

 يابا ُهاَرَر ِناَديِهَّشَر ُقيَدِصَو يبن َكِيَلَع اَمْنِإَف ُدَح ُدَحَأ ثنا َلاَكَو هِلجِرِب هلَسَو ِهْيََع هللا ىَلَص

 بِسلَو اكبحُي لب د مْلَسَ لع هللا ىَلَص ويف لاَ يلا َوُمَ ٍئيِدَملاب لب دع . ةُرْيَغَو

 هَل يل اَمَلَو .5 ةكمب ءاّرج ٍلّبْجَو ريل ٍلبج يف ٍةّصِقْلا ُد ُةَدَعَت ّيِوُرَو ٌمِلْسُمَو ُيِراَخُبلا ُهاَوَر
ًًّ 

 يِرْهَظ ىَلَع َكوُلُدمُي ْنَأ ٌفاَحَأ ينك هللا َلوُسَر اي طبم ا ٌريبت ُهَل َلاَق شيرت ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا
 . ِءاَفّْشلا يف ُهاَوَر هللا َلوُسَر اي ّىَلِإ ًءاَرج ُهَل َلاَقَك ىَلاَعَت هللا يَِْذعُي
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 اَهُتَيِعاَوطَو ِهْيَلَع اَهُمالَسَو ُهَل ٍرَجّشلا ملك كلذ ْنِمَو ءاَمُهتيَب يِداَوْلاَو ٍريَِل لِباَقُم ٌءاَرِحَو
 لإ يجو ام َمْلَسو َِْلَع هللا ىَلَص ُهَّأ مدت مَْسو هلع هللا ىَلَص ٍةَلاَسْرلاي هل اَهُتَداَهَشَو ُهَل
 ْنَع ُدَمْحَأ ُماَمِإلا ٌجَرْخَأَو . هللا َلوُسَر اَي َكِيَلَع ُملّسلا َلاَق لإ ِرَجْش الَو ِرَجَحِب ْرُمَيَآل َلَعَج
 ل نازح لل وو أس يم ذل ىلض لل وع َر ىَلِإ ليِرْبِج ءاَج لاق عِفاَ ِنْب ٌةححْلَط

 لم للا ىلس أل وش أل لاتك َكَل ا نذل كاف ذك لفأ ضف ْمْعَب ُهَبَرَض ِءاَمّدلاِب ٌبِضح

 ٍةَرَجَش ىَلِإ ٌرظنَف مَعَ َلاَقَ قي قي ذأ ُبِحُنأ ليِرْبِج ُهَل آ َلاَقُك اوُلَعْفَو ٍءالْؤه يب َلَعَف َمْلَسَو
 ل م اع تلق ىلع يجنت تجف نق نقلل ةرجشلا كلت ملت يي ا لم

 مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُس د لاك اَهاَكَم ىلإ ْتعَجَرم ارم اَهياَكَم ىلإ عججزتلك امزُ

 مَْسَو هيَلَع هللا ىّلَص يلا عَ اك لاق امنع للا خو ٌرمع نيا نع مالا جرح
 يأ ىلإ لاق ديت َنْيأ مْلسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ هَل َلاَق ُهْئِم اَنَد اًمَلُك ْيِباَرْعَأ َلَبقأَ
 اَنِمَحُم ّنَأَو ُهَل َكيِرَش آل ُهَدْحَو ُهللا الإ َهلِإ آل ْنأ ُدَهْشَت َلاَق َوُه اَمَو َلاَق ٍرِيخ ىَلِإ َكَل ْلَه لاَ
 هله َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلاَق ُلوُقَت اع ىلع دهاش ني كَل لك لاك ةلوُسْرَو هدب
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 ضألا ُدُحَت تلفت يِداَوْلا ٍءِيِطاَشب َيِهَو مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا َلوُس ّر اَماَعَدَف ٌةَرَجّشلا
 .ُهُدْيَغَو مكاَحْلا ُهاَوَر اًهتيْلَم ىَلِإ ْتَعَجَر َر مث ْتَدِهَشُق انالَث اَهَدَهْشَتْساَف ِهْيَدَي َنَْب ْتَماَقَق ادَخ م 2 2 سم هس

 4 ءلضو دلع للا ىلص نيل يزف نأ قف نع .ضْرألا ُنُشَت نأ كغ لزق
 تاعك لك يغذي هلل كوس جيلا قلل لكَ هَل ىلَ لا لو ُيَو ُهَّل لاَقَك

 ضل دن ثا ْمُن ؛ اهوُرُع تعط املواد نيبو ايام ْنعَ اهني نع رشا
 ةالشلا ثلاقك مسي يلع للا ىلص وللا وش يَ نيب تشو ىلح ةزجفش اهو زجل

 اهتم ىلإ ْعجْرَتلَك امم ُيِباَعألا َلاََق هللا َلوُسَر ا َكِيََع ملل لاَ هللا َلوُسَر اج يَ

 : عِضْوَمْلا َكِلُذ يف اَهَقوُرُع ْتْلَدَ ْتَعَجَرَ
 اق

 لاك َكَل َدجْسَأ ْنأ يل ْنّدئا ئيباّرغألا َلاَقْك تَوَقَتْساَ
 .ِءاَفّشلا يف ُهاَوَر اَهجْرَرِل َدُجْسَت نأ ْرَمْلا ُتْرَم أل ٍدَحَأِل ّن َدُجْسَي ّْنَأ اًدَحَأ ٌتْرَمَأ ْوَل

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس ر ىَلِإ يِباَرعأ ءاجج َلاَق اَمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍسابَع ِنْبا ِنَعَ
 ين دهن ةكخنلا هِل نقلا ادم ثْوَع نإ لام لا َلوُسَد َكْنأ ثغأ م لاق َمْلَسَو سو
 آإ َطَقَس ًطْقَس ىبَح ِةَلْخْلا َنِم ُلِزْنَي َلْعَجَف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ُهاَعَدَك هللا ُلوُسَر
 وفَو ُهَححَصَو ُيِذمْرُتلا ُهاَرَر ْيِباَرعألا َمّلْسَأَ ْداَعَف عجزا َلاَق مك َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا
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 ْتءاَجف مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْبنلا ماَف ًالِزَم اَنلَرَن ىّتَح اًنْرِس مْ ؟ ْيِفَقْلا َةَرُم نْب ىَلْعَي ِثيِدَح

 ُهّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُس َر ٌظْقيَتسا املك اَهناَكَم ىَلِإ ُتَعَجَر م ُهئيِشَع ىِّنَح ٌضْألا قست ٌةَرَجَش

 ُيِومَبْلا ُهاَوَر اَهَل َنذَأَك ّىَلَع َمْلَسُت ْنَأ يف اَهْبَر ثندأتسا ٌةَرَجَش َيِه َلاَقَك ُهَل ُتْرَكَذ ّمْلَسَو ِهنَلَع

 .ةَنَسلا حْرَش يف

 ىَّلَص هللا ٍلوُسَر َعَم اًئْرِس َلاَق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر هللا ٍدْبَع ِنْب ٍرباَج ْنَع ٌمِلْسُم ىَوَرَر

 ةتماح يوي سو يلع لل ىلض هللا لوشر يكل عين ا انت ىثش مس لع هللا

 اَذإَف هب ُرِيَتْسَي اني ري ملك َمَْسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص هللا لوس َر َرظَنُف ِءاَم ْنِم ٍةَواَدِإِب ُهُقْعَبْناَف

 حا اَمُهاَدْحِإ ىل ىلإ َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ُلوُس َر َقلطْلاَف يِداَوْلا ٍءيِطاَش يف ٍناَتَرَجَش

 يِنْلا ِشوُشْحَمْلا ريعَبلاَك ُهَعَم ْتَداَقْناَق ىَلاْعَت هللا ٍنْذِِب ٌىَلَع يِداَقْنا ُلاَقْ اًهِناَصْعَأ ْنِم ٍنْضْعَب

 وللا نب يلع اميل لاَ اَمَُب فصلا نا اذ ىثح كِل ىرخألاب لع مك هَل ٌعناَصِ

 ْنِم ىَرُْك يآ َيِمَو َمْلسَو هيلع للا ىّلَص هل اْوَش عذجلا ُنيِنَح َكِلُذ ِْمَو املا ىَلاَعَت

 مالا َلاَق مَلَسَو هبل هللا ىّلَص ٍدّمَحُ ٍدّسَحُم انين وبن ىَلَع لدا ِتاَرِجْعُمْلاَو ِتاَيآلا ٍربْكأ

 . مُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص اَدْمَحُم اَّيِبَن ىطُأ اَم ايل ىَلاَعَت هللا ىطغأ اَم ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ْيِِفاَشلا

 ُريِيَح ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص اًدّمَحُم ىّطْمَأ َلاَف ىَتْوَمْلا ءاَبْحِإ ىَسيِع ىطغأ ُهَل َليِقُ
 روش عاجلا نينح كيب صاب يئاقلا لاث َكِلذ ني ربك نه نس عش ىلع لجأ

 ُنْب َُبَأ ْمُهْنِم َرَشَع ٌةَعْضِب َباَحّصلا ّنِم ُاَوَرَر حيِحّصلا لأ ُهَج َرْخأ ٌرَتاَوَتُم هب ُرْبْخْلاَو ٌرِشَْنُم

 سابع ُنْب ؛ هّللا ُدْبَعَو رم ب هللا دبع «ِكِاَم ُسْنَأَو هللا ٍدْبَع ُنْب ٌرِباَجَو ءبْمُك

 ها ٌةَعادَو يب ُنْ : ُبِلْطُمْلاَو َةَمَلَس ُهُأَو ءُةدْيرُبَ ءُيِرْدْخْلا ٍديِعَس وُبَأَر ءِدْعَس ُنِب ُلُْهْسَو

 لَك ملَسَو يلع هللا ىَلَص ثلا دجشَم نأ يهد اَِئاَْلأ ضْعَب ُتَرَياَغَت َْنِإَو ٌةَدِحاَو ُةّضِقْلاَو

 اهني عْذَج ىلإ مَُي بط ا ملَسَو يلع هللا ىَلَص يلا كاك خت عوُذ ىلغ اوف
 هاَسَو يلع هللا ىَلَص دع هق انك اوك امل بط لدتا عمل تارك ألك يلا ل يضل

 يا كيل كبم ا ل يجف يذلا للا يأ ل تلك نا

 .ٍراَّشِعْلا ٍتْوَصَك اًنْوَص
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 .اَهُدَلَو اهب علا يتلا َيِهو ٍجوُلَخا 1 ثلا رك ةيراشلا كل ْتَبَرطضا ِةَياَوِر فَ

 ىَلَص هللا ُلوُسَر َلَرْن ىّبَح نحت ْتْلاَز اَمُك هلاولا َنيِنَح ُنِحْن ٌدَبَسَحْلا َعِمَس ُهّنَأ سّنأ ِةْياَرِب يَ
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 رازخك غلجلا واجب لاي يفز .ثتكتن ْتَنْكَسُف اًهَئَضْتحاَف اَهْيَلِإ ىَشَمُف ٍرَبئمْلا ِنَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 هَل َلَرَتَف هِراَوُجِل ُدِجْسَمْلا ٌجَْرا فخ َملسَو لع هللا لص هللا لرش ل اكو 0

 لاَ اق ( تكس ملا امل وَ َوُهَو هَل ربما ؛ َمْلَسَ ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُس

 ىّنَح اًذكه َلاَز اَمَل ُهْمِرَتلَ ْمَل ول ِهِديِب ٍدّمَحُم ٌسْفَن يِذلاَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُنوُس
 مهم موا

 َمَّلَسَو دلع هللا ىَلَص هب رأت مْلَسو هيلع للا ىلص هللا وش ىلع انش ةقاشلا مر

 . نفدك

 عج كا

 ٍطِئاَحْلا ىَلِإ ُكْدُرَأ َتْفِش ْنِإ إ هَل لا َمُلَسو ِهِيَلَع هللا ىَلَص يلا نأ َْيَرُب ٍثيِلَح يِفَ

 َتْئِش ْنِإَو ُةَرَمَنَو ٌصوخ كَل ُدْدَجُي دَجَيَو َكُقْلَخ ]م كيو َكُفوُرُع كَل ٌتُبِنَت هيِف َتنُك يذلا

 ْعَمسَيِل ملَسَو هلع هللا ىَلَص يلا ُهَ ىعضأ مث كرمت ني هللا هالو كت ةئججلا يِف كسر

 ُهَعِمَسَف هيف ىَلْبَأ ال ِناَكَم يف ُنُكَأَر هللا ُهاَيِلْوَأ يني لأب جلا يف ينيرفت لبلاك لوي ا

 .ِءاَنَمْلا ٍراَذ ىَلَع ِءاَقَبْلا َراَد َراَمْخلا لاك من 4 ُتْلَعك دك و ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُيِبنلا لاَ ِهيِلَي ْنَم

 ولا عكا ذيفل زنك قزل نم ةاعشلا ني ةئاَمَج نع عذجلا نيد ثيلَح يو ذك
 ٌظِفاَسْلا َلاَقَو ٠ ٌدِئاَوتُم َْبُم عذجلا َنيِبَح نأ يِدْنِع ٌحيِحّصلا ٌيِكْبشلا ُنْب جالا ُ ُةَمالَعْلا َلاَقَو َكِلْذ

 8# عا م

 ا كين قاب ل ليرة لجل يع يدق ف ل رغخ

 ٍهيِدَحْلا ٍقُرَط ىَلَع ُعِلْطَي ْنَم َدْنِع َعْطَقْلا

 .فلشلا نع فحل اَهَلَمَح يتلا ٍةرِهاَلا ِروُمأْلا نم عذجْا ٍنيَح ص ُيِيَتَبلا َلاكَ

 ُةَبسْحْلا هللا َداَبِع اي لاَ م مث ىكَب ِثيِدَحْلا اذهب َتَدَح اذإ ُنَسَحْلا َناَك ٌيِوْعَبْلا ٍاقلا بأ لا ٌلاَق

 شات أ ئعأ مكلف لل ني كتل 5 ةرَش ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٍلَوُس ر ىلإ ُنِحَت

 دو ٍلَمَجْلا ُدوحْس اَهِْمَق (م اَسَو هع هللا ىَلَص ُهَل اَهُّئَاَطَو ٍتاناوهَحْلا مالت اَأَو) هل

 زج عمل رضلألا نم بيت لف كاك لاق ِكِلاَم ٍنْب سن ْنَع َمَلَسَو و ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ِهِئَلِ

 ىَلَص هللا ٍلوُسَر ىَلِإ اوؤاجج ٌراَصَنَألا ّنِإَو ُهَره : ْمُهْعَتَمُف ْمِهِيَلَع َبَعْضَتْسا ُهنِإَو ِهْيَلَع ٌنوُنْسَي

 دقو ُهَرْهَظ ائَعَمَو اَنيَلَع بعضا هنو ِهْبَلَع يبت ُلَمَج ا َناَك ُهنِإ ولاَ َمُلسَو َِْلَع هللا

 َلَخَدُف اوُماَقُق اوُموُق ِهباَحْضَأِل َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلاَقَق ُعِرْرلاَو لْخنلا شِطَع

 ُهَوْحَن ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَلَص ِهَللا ٌلوُسَر ىَشَمَف ِةّيِجاَن يف ُلَمَجْلاَو طِئاَسْلا

 ُهَئَلْوَص َكِيَلَع ُفاَخَن اَنِإَو ٍبِلَكْلا ٍبْلُكْلا ٌلْكِم َراَص ْذَق ِهَللا َلوُسَو اي ُراَصُنَأْلا ِتَلاَقَ

 هللا ٍلوُسَر ىَلِإ ُلَمَجلا َرَظَن اًمَلَق ٌسأَب هل ّيَلَع َسَِل َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلاَقَك

 امو



 ِيأَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَو دحين اًدجاَس رح ىّتَح ةّرخن لَم مس لع هللا ىَلَص
 ٍهِذِه هللا َلوُسَر اَي ُهُباَحْصأ ُهَل هل لاق ٍلمَعْلا يف ةلخذأ ىثح طق اك ام َلدَأ يصاب ملَسَو

 مْلَسَو هَل ُهللا ىَلَص َلاَقَك َكَل َدْْسَن ْنأ ُنَحَأ نتف ُلِقعَت ُنْحْنَو كَل ُدجْسَت ُلِقْعَت أل ٌةَميِهَب

 اَهجْرِل دمه نأ ةأزملا ثرمأل ٍرشبل دْسَي نأ ِرََِل َحْلَص ول ٍرهبِل دجنَي نأ ٍرَشَِل حضي آل

 . ُيِئاَسْنلاَو ُدَم ُدَمحَأُهاَوَ اَهَِلَع ِهَقِج مظُع ْنِ

 اَنَِب ْيِّنثلا َةَرُم نْب ىَلْعَي ْثيِدَح يِفَو . هْيَلَع يِقْسَت ْيأ يبس ُهَلْوَكَو ُكاَتْسبْلا ٌوُه ُطِئاَحْلاَو

 َرَجْرَج ُريِبْلا آر ملف ِهيَلَع ىتسُي ٍريَِبِ انَرَم ذإ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يلا ْعَم ُريِسَن ُنْحَن
 رولا اذه ُبِحاَس نأ لاق مدس ويأمل ىْلَص ولا لوْ ر ِهِيَلَع َفَقَوَف ُهَئاَرِج ٌّعَضَوَف

 اَمأ َلاَقُف ُهدْيَغ ٌةَشيِعَم ْمُهَل اَم ِتْيَب , لأ ُهّنإَو هللا ٌلوُسَر اَي كل ُهُبَهَت ْلَب َلاَمَك ِهيِنْعب َلاَقَف ُهَءاَجَق

 حْرَش يف يِوَْبْلا ُهاَوَر هَ أ اوُئِسحَأَف ٍفَلعلا هَلَقَو ٍلَمَعْلا ةَرثك اَكَش ُهْنإَك ِهرْمَأ نم اًده َتْرَكَد ْذإ

 - .ةئَسلا

 نب هللا ٍدْبَع ْنَع ٍنيِهاَش نبا َجَرْخَأَ .وِرَسْنَم ىَلِإ ِهِحَبْذَم ْنِم ٍريِعَبْلا قُم ُمُدَقُم ُناَرِجْلاَو

 اذ ٍراَصْنأْلا َنِم ٍلجَر طاح لحد َمُنْسَو ََِِع هللا ىّْلَص يلا نأ منحها ير رقف

 هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ينل ناك ةائيع ثْرذك ْنَح َمَْسَو هيلع هللا ىْلَص يللا أَ امل املك لَم

 نم ىّتم امج لمَ اذهل ْنَمِل ٍلئججلا اذهل بو ْنَم لا اك ْمُث َنَكَسُف ُةاَرْقِذ ٌحَسَمَف َْمْلَم
 اي للا كلم يتلا ةميهبلا وِ يف هللا ين أ لاق هللا لو ّر اي يِ اذه َلاَقْك ِراَصَنألا
 ىَرْفو يفت ُارْفَو .حيِحَص ْث د َوُعَد جيباصَمْلا يف لاَ هدو همت لأ يَ اًكَش اكّش ُهْنِإَف 7 8,

 هيْلَع ُهَللا ىّلَص ُهَل هَل مكَلا ُدوُجس  اهليو هه لج رهتلا اق نم رغب يذلا عملا وَ

 ضل اح وَ للا ىلَس لا وش رف لا لعاللا نيج يل نع أس

 اي رْكَب وُبأ َلاَق هَل ْتَدَجَسُف ْمَنَغ ٍطْئاَسْلا يفَر ٍراَصْنأْلا نم لُجَرَو ُرَمْعَو رْكَب وأ ُهَعََ

 تم مولع لل ل هللا وشم لاق لفل ويح اب ل «ريشلا مآ علا

 .ٍدحأل َدْجْسَي نأ ٍدَحَأل

 َُهَو ِهِب ْنَمآَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ئنلا ىت أ الجر نأ ِءاَفشلا يِ ضاَيِم ياا رد

 لاَق معلب يِل فيك هللا َلوُس 1 لق ماما ملغ يف كودي + ٍنوُصُح ٍضْعَب ىَلَع

 ىّنَح ٍةاَش ُّلُك ْتَراَسَق ّنَعَنَ اًهِلْ اَهلْمَأ ىلإ اَمُدُرَيَو َكَئَئاَمَأ َكْنَع يدَوُيَس هللا ّنِإَف اًهَموُُو بِصخا

 ْثَْلْخُج اَهاَوَر َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِةَلاَسْؤلاِب ُهَل ِهتَداَهَشَو ٍبْنذلا مآلك ُةّصِق اَهْئِيَر ءاَهِلْمَأ ىَلِإ ثَلَع ع

 اما



 ّلْسَأَك ٍةاَش ىلع ب بدلا اَدَع لاق ُهنَع ُهللا َيِضَر يِرْدُحْلا ٍديِعَس وُبَأ ْمُهْنِم ِةَباَحّصلا َنِم ٌريِثَك
 لاس قذر يب رت للا يأ اق يف ىلع ُتْنَّذلا ىعَأَ ُهْنِم اًهَعَرَتْاَف يِعاّولا ُهَبَلْطَق

 0 ُبْثُذلا َلاَقُف ٍسْنإلا مالَكب يِنُمْلكُي هيَ ىَلَع عْفُم بْنِ اَبسَع اي يِعاّرلا َلاَقَك يل

 وسي يعاّولا َلَبقأَف َلاَث َقْبَس ْدَق ام ِءاَبْنأِب سائلا ُرِبخُب بِرْكيِب ُدْمَحُم َكِلَذ ْنِم تجْغَأب

 لس يا للا لص هللا لوشر ىلأ ع اهي نم ةنواز لإ اهاوزك ةتييملا َلَخَد بَ

 ممزيخأ يباَرغألل لاك َجَرَح ْمث ةئباَج ُةالّصلاب دو َمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىّلَص َرَمأَ ُهَربْحَأَ

 ُتَّْذلا َلاَقَق هَ رِيَرُم يِبأ ْنَع ٍقرطلا ضَْب يِفَو ضايع يضاقلا لاَ ُدَمْحَأ مما ُاَور ْمَُربْحأ

 ذَق اًرْدَق ُهَدْنِع ُهْنِم َمَظْعَأ طق هللا تعبي ْمَل ايل َتْكرََو َكِمتُع ىََع اَِقاَر ينو ُبْجْعَأ َتْنأ

 اًذه الإ ُهَئِئَبَر َككِبَب اَمَو ْمُهَلاَتق َنوُرُظَنَي ِهباَحْصَأ ىَلَع اًهْلْهَأ ٌفَرْشأَو ِةَكَجْلا ٌباَوْبَأ هَل ثحسِتُق
 ٌعِجْرَت ىّتَح اَهاَعْرَأ انَأ ُبّذلا َلاَف يمتْمِب يِل ْنَم يِعاَولا َلاَث هللا ٍدنُج ين ُنوُكَتُن ُبْعّملا

 مْلَسَو ِهِْلَع هللا ىَلَص يلا هدوُجْوَو ُهَمالْسِإو ُهئْطق ركز ىَْضَمَو ُهَمَتُغ ِهْبَلِإ ْلُجّرلا َمَلْسأَف
 َحَبْدَو ف َكِلْذُك اَهمَدَجَوف اَمِرْفَوب اَمْدِجَت َكِمَتُع ىَلِ دُم َمَلَسَو هِيَلَع هللا ىَّلَص نيل هَ َلاَقَك ُلِتاَقُي

 .اًهنِم ٌةاَش بئذلل

 دي ّنْيَب

 كي ىَمْقَأَف ُبْئّذلا َءاَج َلاَق َةَرْيَرُه يبأ ْنَع ِهِنَئُس يِف ٍروُصْنَم ُنْب ُديِعَس ىَوَرَ

 سو ل لا لح لا لرش دلك ذِي رضي َلعجو سَ َع هللا ىَلَص وألا لوُس

 لجو دخأو لع أل وللا اولا ايش مَن نب أ ارلتت نأ كأني هاج باثأل داو اذه

 ُتْنَْذلا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهَّللا ٌلوُسَر َلاَقَق او ُهَلَو يذلا ريف هب همر اًرَجَح ٍمْوَقْلا َنِم

 يَ لح انو ادجَو يم نب ناَرْفَصَو بزح َنْب نايف اَنأ نأ ٍبْهَو نبا ىَرَرَو كندا اَعَر

 ُنْب ُدّيَحُم َكِلْذ ْنِم ُبَجْعَأ ُبْقْذلا َلاَثَق ٌكِلَذ ْنِم اًبِجَعُف ُبْكَّذلا َفَرَصْناَف َمَرَْلا ُيِبْطلا َلَحَدَك

 ْنِئَل ىّرُعْلاَو ٍتآللاَو َكاَيْفُس وُبَأ َلاَقْ راَلا ىلإ ُهَنوُعْدَتَو ِةنَجْلا ىَلِإ ْمُكوُعْدَي ِةَئيِدَمْلاِب هللا ٍدْبَع

 .ةَدِس راق يأ اًنوُلُ اهئكرتتل ةكمب اذه َتْوَكَد

 َرَمُع ِثيِدَح ْنِم ّيِوُر ْدَقَو ِءاَفُّشلا يِف ٌضاَيِع يِضاَقْلا ُهَرَكَذ ٌبّصلا ٌتيِدَح َكِلْذ ْنِمَو

 ميس يب ْنِم يِبَرْعَأ هاج ْذِإ ِهباَحْضَأ نم ٍلْفَسَم يف ناك َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر و ْنَأ
 ْنَم َلاَق ٌَدَعاَمجْلا ىَأَر امل ُهَلُكأَيَو ُهَيِوْشَيف ِهِلْخَر ىَلِإ هب ٌبْهْلَيِل همك يِف ُهَلْعج اًبَض ٌداَض ْدَق

 ال ىُرُعْلاَو ِتاآللاَو َلاَقَو همك ْنِم بضل جرخأك َمَلسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا ئيث اونا اذه

 نيبملا َلاَقَف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ْيَدَي َنْيَب ُهَحَرَطَو ُبّصلا اًذه َنمْؤُي زأ كب ُتْنَمآ

 ام



 ني اي كِيَدْنَسَو كيبل اًميِج مقا همسي نيب ٍناَسِب هاجت ُبَص اي ملسَو هيلع هللا ىَلَص

 يس رخبلا يفت اطلس بلا يفو شر ءاتشلا يف يبل لاَق ُدُبْعَت ْنَم َةَماَيِقْلا ىَناَو ْنَم

 دقو َنيِيبْنلا ْمِتاَحَو َنيِمَلاَعْلا ْبَر ُلوُسَر َلاَق اَنَأ ْنْمَف لاق ُهَباَِع املا يِفَو ُهُمَمْح ُهْنَمْحَو ٍةْنَصْلا يِفَ

 .يبارغألا َمَلْسأَف َكَيّذَك ْنَم َباَحَو َكَنّدَص ْنَم َّحْلْنَ

 ْنَمْف اًضْعَب اًهْضْعَب يْوْنُي قرط ْنِم ِثيِدَحْلا ِةّْبَأ ْنِم يلع ُهاَرَر ٍةَلاَْنْلا ُتيِدَح َكِلْذ ْنْيَو

 ضزألا نم ةازْخض يف ْمْلَسَ ِيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُس انثي لات اهل هللا ِهَوةمَلس
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 ٍاَفْشْج يو يارا اذه يِئئاَص ثلا ِكئجاَح ام َلاَقُ ٍسْمْشلا يِن ذ مبان ةَلْمَش يِف َلِدَجْنُم م

 ُباَذَع هللا يبدع ثَلاَف َنيَِعْفَتَ ةذ ندوات بنل لح قلت بخ ذي

 ةبغلاف ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يللا اَهَنَ اًهَقَئْرَأَن ْتَعَجَرَو ُتَبَمَْذَن اًهَقَّلْظَأَن ْدُم ْدُعَأ مل ْنِإ اّشَعْلا

 يف مذ تجرم اهئاطأك يبغا يه قيل لاق ةياخ كهل لش ا لا يي

 لوُسْر َكْنَأَو ُهللا الإ ة لإ ال نأ َدَهش ُلوُقَتَو ضرَألا اًهْيَلْجِرِب ُبِرْضَت ّيِهَو احرف ٍءاَرْحِصلا

 , للا

 ْمِساَق ىَوَر اًمِهِرْيْغَو ٍةاشَلاَو ٍريَطلاَك ٍناَرَيَحْلا َنِم اَهَنِلَأ ام َرُمّو ِترْيبْلا ُنِجاَد َكِلُذ ْنِمَو

 اندئغ ناك اذإف نجا انَدنِع َناَك ثلا اَهْيَدِلَو ْنَعَر اَهلَع هللا َيِضَر ةَقِئاَع ْنَع ٍتياَ نبا

 هللا ُلوْسَر َجْرَح اذِإَو ٌبهْذَي لَو يجي ملف ةلاكت تو و ؛ مُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ

 ْنِم ٍروُهَطلا املا ُْب ؟ اَمأَو) . .هِدئَسِب ضاَيِع يِضاَنْلا ُهَرُكَذَو َبْهَّدَو ًءاَج ْمْل َنَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص

 ةاخشلا نب اهانخ ةياعأ ىوو ذل لا ثذأ زفت مازلنا لص مبصأ ني

 لاق ُهْنْع هع ُهَللا ّيِضَر سلأ ْنَع ِنْيَسِبِحّصلا يِفَف سابع ُنِئاَر ٍدوُعْسَم ام ُنْئاَو ٌرِباَجَو ٌسْنَأ ْمُهْنِم

 مث ةرشرلا دال ستلاو رضقا الش كاتو لسع للا ىلض هللا لوز كب

 سائلا َرْمأَ ءانإلا َكِلْذ يِف ُهَدي َعْضَوَن ٍءوُصَوب ْمْلَسَو هلع ُهللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َيِنَأَل ُهوُدِجَي
 َلاَق ُمْوَقْلا أَضَوَت ىبَح ٍمعِباَصَأ ٍفاَرطْأَو ِهِعباَصَأ َنْيَب ْنِم ُمَبْنَي َءاَمْلا ُتْيَأَرف ُهِْم اوُضَوَكَي ْنَأ

 .ةامَنالَت انك ّلاَق ْمُتْنُك ْمُك سنأل اَنلْقَفِهيِواَر

 لاق َكوُبت ٍةَوْرَع يف مْلَسَر بَل هللا ىَلَص يب لا ْمَم ُتْنُك َلاَق اًضْيَأ نأ ْنَعَر

 ْنَش يف ُلْجَر َءاَجْن ءان ٍةَلْضَن ْنِم لَه َلاَقَف اَّلِبَو اَنباَوَد ُْتَشِطَع هللا َلوُسَر اي َنُمِلْسُمْلا

 يي
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 ٌنْيب 8 ريغ اًلْحَت اَهُنْيَأَرل َلاَق ِءاَمْلا يب ُهَيَحاَر ْعَضَو مث ءاَمْلا ٌبَصَن 7 ٌةَنَحِص اوُثاَه َلاَثُق ءَْش

 م١



 لع اج

 هدي عرق هللا يبن اَ نلملا مدن واقل عيت لق وتو اَنْباَوَدَو انّلبإ اَنْيَقَسَك َلاَق هب

 هيلع هللا ىَلص يلا + جْرَخ لاق اًضْيَأ سن لأ ْنَع ُيِقَمتَبلا َجَْخْأَو . .ٍنيِهاَش نبا ُاَوَر ُهاَمْلا 5

 ٌلَحْدَأَف ٌحَد فلا ةغسي ملف هَ َلَحدأَف ٍريِهَص حدقب مهوب ضب نم يأ ابق ىلإ | َمْلَسَو

ب ٌسْنَأ لاَ بارشلا ىلإ اوُمَلَه مْوَقَلِل لاَ مَن ُهَماَهِبِإ َلْحْدُي نأ م ِمَتْسَي ْمْلَو َةعَبرألا ُهَعِباَصأ
 ْدْصَ

 .اًميمج ُهئم اوُوَز ىثح حدُقْلا دري ْموَقلا ٍلْزَي ملف ِهِمِباَصَأ نيب نم ُاَمْلامَبْنَي يِنيَع

 َّناَكَو َةّيِبْ ةيبيدَحْلا مْوَي سائلا شطغ لاق ُهْنَع اَمِهِرْيَغَو ٍنْيَحيِحّصلا يِفَن ٍرباَج ٌتيِدَح اَمَأَ

 ملت لاقف ةوشن شانلا شهجو اهب أطر ركز هند ني و ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر
 ٍةَرْكْولا يف ُهذي مضوف كيدي نيب ام الإ ُهبَر رهن الَو وب أَضَرعَت هام اَنَدْنِع ام هللا َلوُسَر اي اوُناَقَف

 لام مثُك مت ثلف هيواز لاف اًنأطوثو انف ٍنوُْلا اك ٍباَصَأ نب نم ُدوُقَي املا لمس

 هيف ُبْرْشُي ٍدلَج ْنِم ٌريغص ءانإ ُةَركْولاَو .هلام ٌةَرْشَع ٌسْمَح اَنُك اًناَنَكَل لَآ ةئاِم انك ول ديباج

 . هِرْيَغ ىلإ ُناَسْنإلا َمَرْفَي نأ ُشْهَجْلاَو

 هيلع هللا ىَلص هللا َلوُْسَر يل لاف ٍطاَوْبةَْرَغ ٍركذ يف ليرلطلا ٍمِلْسُم ِثبِدَحح يِفَو

 يأ بش ءالزع يف ةرطق ألإ ذجي مل هلأ هلوطب كبيَحلا َركَدَر ءوضَولا دان ُرياَج اي َمََسَ

 بكرا ٍةئْمْجِب دان لاقو وُم ام يرذأ أل ٍءْيَشِب َمُلُكَتو ُهْرْمْدَف َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بلا هب
 قو حلا يف هدي طسن مل هل هللا ىَلَص نا أ كد هي نت اهشَصوَت اهب تأ
 ُهْفَجْلا ِتَراَف ْمُث هِعباَصأ نْيب ْنِم ُروَُي َاَمْلا ُتنَأَْن هللا مسي َلاَقَك ٌرباَج ِهْيَلَع ٌبَصَو ُهَعباَصَأ

 هَل ٍدَحَأ ْنِم يَ : لَه ثلقف اور ىف اوقتسا ءاقيشإلاب الا َرِئأَو ثآلقما ىُتَح ثا

 َيَقلا مَ ا مالْدمْلاَو .ىألف و لَا نهد لسه هللا ىلص وللا لوو علو ةجاح

 ا ٌةَرْشُع ْمِبْشُي مانإ ُةَتْفَجْلاَو اَش َراَصَو َيِلْبَر قلْحَأ يذلا ءاَنْسلا ُبَجسْسلاَو ُلَمْسألا

 هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ْعَم نحن اَْيَب لا ُلأ هلغ هلع ححبصلا يِفث ٍدوُعْسَم ِنْبَأ ُثيِلَح اًمأَو

 ءاَم ٌلِضُف ُهَعَم ْنَم اوُبْلطا َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُس ران اقف هام انعم َسِيَلَو ْمُلَسَوِْيَلَع

 ىَلَص هللا ٍلوُسَر عباَصأ ِنْيَب ْنِم ُعْبَي ماَمْلا َلَعَجيف هيف ُهمَك َعْضَو ْمُث ِءانإ يِف ُهْبَصْق ِءاَمِب َيِت أ

 ًلالب َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص لا اَعَد َلاَث اَمُهَْع ُهَللا َيِضَر سابع ِنْبا ِنَعَو .مْلَسَو ِهِيَلَع هللا

 ْتقْمَبناَك ديف ُهّنَك طَسْبُق ٌنْمِب ُهاَنأَت نش ْنِم ْلَهْف لاك ءاَمْلا ُتْدَجَو اَم ِهَّللاَو أل َلاَقَق َءاَمْلا بّلَطَ
 .ُهرْيَغَر ئيِمرادلا اور أضر هرْيَعَو ُبَرْشَي ٍدوُعْسَم نبا َناَكَف َنْيَع هدي تحن

 ّ ىَلص هم رْوَكَت ذُف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَلَص ِهِعِباَصَأ نيب نم ِهاَمْلا عَ ُهّصِق ْيبَطْرُمْلا َلاَ
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 اَهعوُمَجَم ُديِفُي ٍةَريثَك ٍقْرَط ْنِم ْثَدَرََو ٍةِميِظْع َدِهاَشَم يف َنططاَوَم ةَدِع يف َمُلَسَو هلع هللا
 ىَّلَص اين ِرْيَغ ْنَع جملا هز لمي غمُي لو يرتغملا رئوثلا نم ةافتسملا عقلا ميل
 ُيِنَرُمْلا لاَ َمُلَسَو لع هللا ىَلَص َِِدَو ِهِهْحَلَو هبَصَع ِنْيَب نم ُهَمْلا عَن يَ ُتْيَح َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 ربحا نم ِءاملا عَ ْنِ ٍةَرِجْعُمْلا يِف غلب . ْاَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِعِباَضَأ ِنْئَب ْنِم ِءاَمْلا ُعْبَن

 ّنِم ِءاَمْلا ٌجِوُرخ نأ ُهاّيِملا هِي ْثَربَنَت اًضَعْلاب ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ىَسوُم ُهَيَرَض ُتْبَح

 . مْدلاَو مشْللا ٍنْيَب نب ِءاَمْلا جور الجب ٌدوُهْعَم ٍةراجحْلا

 ٌمِْسُم ىَوَر َمْلْسَو هلع هللا ىَلَص ِيَرْعدَو ِهْسَمِب ُهناَعِلاَو هِيَ ِءاَمْلا ٌريِجْفَت َكِلُذ ْنمَو

 ءاَش نإ ادع َنوُأَتَس ْمُكنِ مهل لاَ َمْلَسَو هلع للا ىَّلَص هللا َلوُسَو ُنآ ذاَعُم ْنَع هِحيِحَص يف

 اًئْيَش اَهِباَم ْنِم م سعي الك اهءاجن ْنَمك راها يسطُي ىّنَح اه وثأت ل مكاو وب نع ىلا هللا

 امُهَلَأَسَف ِءاَم ْنِم ِءْيَشِب ضب رَ ِكاَرّشلا َلْثِم ُنْيَعْلاَو ٍنَالُجَر اَهَْلِإ َنّبَس ْدَقَو اًَماَتْنِجَف َلاَك يَ ين ىّبَح

 ام اَمُهَل ُلاَقَو اَمُهْبَسَ مَ الاق اًْيَش اًِئاَم ْنِم اَمُتْسِيَم ْنَم َمُّلَسَو يلع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر

 الّضلا يلع َلَسْع مث ٍءْيَش يف ْعَمتا ىئَح اليل اليت نيا َنِ م اوُفَرَغ ْمُث َل َلوُقَي نأ ُهَّللا َءاَش

 ِهْيَلَع لاق مث ُساَنلا ىَقتْساَف ٍريَِك ِءاَمِب ُنْيَمْلا ٍتَرَبس اًهيِف ُهداَعأ م ِْيَدَيَو ُهَهْجَو هب ٌمالَسلاَو

 ياس يأ انج ةيِلُم ذك انه ام ىَرَت نأ ُةاَيَح كب ْتْلاَط ْنِإ ُكُشوُي ُداَعُم اَ ُمالَسلاَو ٌةالّصلا
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 .ٍقِعاَوَصلا ٌسِحك سج ُهَل اَم ِءاَمْلا ّنِم ُقَرَخْلاَف قخحسإ نبا ِنَع ِءاَفْشلا يف َداَرَو اًناَرْمِعَو

 ىَصُقأِب اوُلُر ْمُهَنأ ةَمَرْخُم ِنْب ِرَوْسِمْلا ِثيِدَح ْنِم ِةَيِبْيَدُحْلا ٍةَوْرَغ يِف ٌيِراَخُبْلا يِفَو
 ىلإ َيِكْشَو هوُحَرَن ىّمَح الا هبي مل اًضْوَبَب ساّتلا ُهضْرِبتَي ءاَمْلا ليلك دمت ىَلع يدخل

 0 ؟ هيئاك ْنِم اَمُهَس َعّرَتْلاَك ٌشطَعْا َمّْلَسَو ِهْئَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر
 ُهَتوُذُحْأَي يأ اَض سائلا ُهْضري لَ .ُهْنَع اوُرَدَص ىّنَح ّيّرلاب ْمُهَل ٌشيِجَي َلاَّز اَم ِهُللاَوَ

 ًاَضَوَت مل 2و مناع للا لَ لأ ِةَياَدِر يِفَو . ُمِفَتْرَيَو ُهُواَم ُروُفَي شيِحي ىَنْعَمَو ًاليلق ًاليِلَ

 هْبَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنَأ ةَوْرُع ْنَعَو .ِءاَمْلاب ْثَش ْتَشاَجَق ِهِمُق ْنِم ِةَيِْيَدْحْلا رثب يِف جَمَر ٌضَمْضْمَتُ

 هيئاكك ني اًمْهَس َعرنَو ثلا يف ٌبَصُي نأ َرمأَو ديف خم مث هاك ٌضَمْصَمَو ِلدلا يف أضَوَ َملَسَ

 ٌُسوُلُج ْمُهَو اَهنِم مهيب نوُقرَتْخَي اوُلَعَج ىَّمَح ِءاَمْلاِب افك ىَلاعَت هللا اَعَدَو ربل يف هَ

 هللا ىَّلَص ّيِنلا ْعَم اَُك َلاَك ُهلَع هللا َيِضَر ِنْيَضُحْلا ِنْب َناَرْمِع ْنَع ِنْيَحيِحّصلا يِنَر

 اَعَدَو ِءاَجَر وُبَأ ُهُمْساَو اَنالُق اَعَدَك َلّرَنَ ٍشطَعْلا ْنِم ُساّئلا ِهْيَلِإ ىّكَتْشاَف ِرَفَس يف َمْلَسَو ِهْبَلَع

 1قه



 00 ءاَم نم نيف أ ٍنْيئداَزَم َنْيَب ةأَرْما اَيََكَتف اََلَطْناَف ِءاَمْلا اَيِمَتْباَك اًبَهْذا َلاَقَك ايل

 ءاَنإب ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يلا اَعدَو اهرب ْنع اهوُرئَتْساَف مْلسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص يبل

 ين َيِدوُنَو ِءاَمْلا ُباَصَم َيِهَو يّلاَرَعْلا َنَلْظَأَو اَمُهَماَوْنَأ اَكَْأَو ِنيَنداَرَمْلا ٍهاَوفَأ نم هيف عون

 اَهاَمب َلَعْفُي ام ىلإ زظنت ٌةَمِئاف هو ءاَش نم ىقتساَو ىَقَس ْنَم ىقَس اوُقتْساَو اوفس | سائلا

 ىَلَص بدلا َلاَقْف اًهيِف أَدَتْبا َنيِج اًهئِم َدئْلِ للي دش اهنأ ايل ليَ هنو اهْنَع علفأ ذل للا مَ

 اماَعَط اَهَل اوُعَمَج ىّتَح ٍةَقيِ مو ِةَئيِقَدَو ٍةَوْجَع ِنْيَب ْنِم اَهَّل اوُعَمَجَف اَهَل اوُعَمُجلا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 انِزر ام معن اَآ لاَ اهدي َنَْب بَْلا اوُعَضَوَو اَهِريعَب ىَلَع اهوُلَمَحَو بوك يف ولعت

 يب ابد ِنالُجَر ينتقل َبَجَملا تاق اًهلْهَأ أت اناس يذلا ره هللا ْنِحَ ايش كام ني

 ُهنِإ زأ ْمِهْلُك سائلا ُرَحْسَأل ُهّنِإِهللاَوَف اَذكَو اَذَك َلَمَفَك يِباّصلا ُدَ هل َلاَثُم يِذّلا ٍلُجرلا اًذهل ىَلِإ

 .اَهُمْوَقَو ّيِج ثَمْلْسَأ مث اًقَح هللا ُلوُسَرَل

 م ل أسوي هللا ىلص لا نو كيت لا لع هللا نو ةقاتك يأ نر

 أ يِولَي أل ساقلا طنا ىَاَعَت هللا ءاَش نإ اد ٌدُغ َءاَمْلا َنوُتَأَتَو ْكَتلْيْلَو ْمُكَكْيِشَع َنوُريِسَت

 ِنَع َلاَمُق ُضصَيْب ضيا يأ ليلا ْراَهلا ىتح ُريِي َمُنَسو لَ هللا ىَلَص هللا ٌلوُس َر اَمَتْيَبف دَحَأ ىَلَع

 هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ز طقيتشا نم وأ ناك ائالَص الع اوظفحلا لَ مكسر عصر يلا

 مث َلَرُن ٌسْمّشلا ٍتعْفتا اَذِإ ىّنَح اًنْرِسَف انبكَرَف اوُبكْا لاق ْمُث ِرْهَظ يف ُسْمّشلاَو َمْلَسَو بَ

 ذاق مك وات نم ءئش يو ءوض اهل اطول وام نم ةريشاههف يهم ثنا اشباه

 هْبْلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُس  ىَلص ةالشلاب لب ذأ م أب اهل نوُيسق كتأصي اهل طقخا

 ّيِحَحَو ُراَهّنلا ٌدَتْشا َنيِح سائلا ىَّلِ اًنْيَهَتْناَف ُهَْعَم اَْبِكَرَو ّبكَرَو ةاَدَعْلا ىَلَص مَن * نْيَمعْكَ َّلَسَو

 ضير امو ْمُلَع كلُ آل لاقك شلي اتكلم ولا لوس ا وو مهو ميش ل

 لاق اَهْيلَع اوُباَكف ٍَأَضيْلا يف ءام الا ىأَر نأ دعي مَ مهب هاك وُبأَو بصي لع

 هللا َلوُسَو َلمَجم اولعفف َلاَق ىَوريَس ْمُكْلُك ءْملا اوئييخأ َمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ

 لَ للا ىلص وللا لو ُيََو يري يقي ام ىثَح مويقْشَأَو ضي مَلسَو هلع لا ىلَ

 ْمُهْرِحآ مْوَقْلا َيِتاَس ّنِإ َلاَقَث بَرْشَت ىّنَح ُبّرْشُأ آل ُتْلُقَف ْبَرُش ذا يِ َلاَق ْمُك ٌّبَص ْمُث َمُلَسَو

 . ْمِلْسُم ُهاَوَر ٌثيِدَحْلا َبِرَشَو ُتْيِرْشُف لاَق

 ابق مْلَسَو هيلع ُهَللا ىْلَص هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع ُةَئَس ّسانلا ِتَباَصَأ َلاَق ٍسْنأ ْنَعَو
 ُلاَمْلا َكَلَ وللا َلوُسَ اَي لاق ْياَرعأ مَ ٍةعْمجْلا َمْوَي ْبْطْسَي َمْلَسَو بلع هللا ىَلَص كيلا
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 سارا سا لم

 اَُهَعْصو ام يي يبت يوك هع ءامْسلا يف ىزت امو دب عقر انل هللا عفا ليلا عج

 هم هتيخل ىَلَع ُرداَحَعي رْطَمْلا ْتْيأَو ىّتح بْنِ ْنَع ُلِزَي مَ مث ٍلاَبِجْلا َلاقَْأ ُباَحّسلا َراَن ىّتَح

 ُُريَغ ذأ ئياَرغألا َكِلذ َماَكَو ىَرْخألا ٍةَْمُجْلا ىّتَح ٍدَعْلا ٍدعَب ْنِمَو ِدقْلا َنِمَو َكِل اَتَمْوَي اَْرِطُم
 رد قس مهلا نات هنتي عزل هلا عفان كاملا قطو تب مذهت للا لوش َر اي ٌلاَقَك

 َلاَسَو ِةَبْوَجْلا َلْثِم َُن ُةئيِدَمْلا ْتَراَصَو ْتَجَوْفْلا الإ ٍباَحَّسلا َنِم ٍةّيِجاَن ىلإ ُريِشُي اَمُف اَئْيَلَع

 ٌةَريِدَتْسُمْلا ٌةَرْفَحْلا ُةَيْوَجْلاَو .ٍدْوَجْلاِب ٌتْدَح الإ ٍةَيِحان ْنِم ٌدَحَأ ْءيِجَي ْمَلَو اًرْهَش ٌةاَق يِداَوْلا

 .يِرَملا ٌعِساَوْلا ُرَطَمْلا ُهْوَجْلاَو ِةئيِدَمْلا يقافآب اًطيِحُم ُباَحَّسلاَو ْمْئَكْلا َراَص ىَّتَح ْيأ ُةَعِساَولا

 ُهْنَع ُهّللا ّيِضَر باطَخْلا ِنْب : َرَمْعِل َليِق ُهّنَأ اًمُهَْع هللا َيِضَر سابع ِنْ 0

 ٌشْطَع اَئَباَصَ ًالِْنَم اَنْلَرَتَ ؛ ٍديِدَش بق يِ كوُبَت ىلإ ائْجَرَح ُرَمْع لاَ ةَرْسْعْلا ٍةَعاَس ْنَع

 ف لح تا لعوامل تلي لعل كك إ لع فتم اجر أف ع
 ىَلَع ّيِقَب اَم ُلَعْجَيَو ُهُبَرْشَيك هَلَف ٌرُصْعَيف ُهَربَِب ُرَْنَيَل ْلُجّولا َناَك ْنِإ ىّبَح ْمِطَقئَتَس َُتبْكر نأ
 0 ذك هللا نإ هللا لوس ّر اَي ٍرْكَب وُبَأ َلاَقَف وِدبَك

 يآ نم ام اوولَمُف ثْبَكَسْلاف ُماَمْسلا ٍتلاَف ىَنَح امُهْعجْرَي لف ِهْيَدي عُرف ْمَعَن َلاَق َكِلذ

 ماضي يف ارش م ُهُحْيَشَو ُيِقَهبَبْلا ُهَجَرْخَأ َرُكْسَعْلا ْرِويُت امدح ْمَلَ ُرُظنَ اكد م 3
 علا ىله بلا نخب يخأ يب عم كلك لاق يا انأ يعش يب ورم نع ملل

 َكِلْذ ُهَل ٌتْلُث امو ٌتْنِطَع يِخَأ َنْباَي ٌتْلقَ ِهَِلِإ ٌتْوَكَشَ ٌشَطَعْلا يبكرْذأَت ِزاَجَمْلا يِذب ْمّلَسَو

 ىَوُهَأَك َْم معن تلق َتْطِطعَأ مَع اَي َلاَكَر لَ أ ذو لك ع الإ يش لم ىزأ

 .ٌرِكاَسَع ُنْباَو ٍدْعَس ُنْبا ُهاَوَر اَذَكَو ُتْيِرَشَف مَع اي ْبَرَشا َلاَقْف ِءاَمْلاب اذ ضزألا ىلإ بق

 هللا َيِِخَر راج ْنَع مْ و هلم هللا ص او ب لد اقطلا ريبخت كي نيو

 ىَلَص ْيئلاب ٌتْأَر ينإف ْءْيَش ِكَدنِع لَم ُتْلُقَف يتأرنا ىلإ ُتأَدَكْناَ
 طن جلو رذاذ الخ هذان تأ ين انت مل ا

 ُُنوَراَسَف ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص يلا ُتِج مث ٍةَمْرُبلا يف ْمْحّللا اَْلَعْج ىّتَح َريِعّشلا ٍتَكَحَْطَو '

 عاق كف دقو تأ لاقل يش ذم قا اخو انَل َةَمْيَهُب اَنْحَبَد هللا ُلوُسَر اَي ُتْلُقَك

 هللا ىَلَص َلاَقق ْمُكب الَهمََف اًرْؤُس ٌعْتَص اًرباج نإ | قاتلا لف اس هيلع للا ىَلَص يبل

 ائيجم هَل ْتَجَرْخَأَد هاج ْمُث ءيجأ ىّتَح ْمُكليِجَ ربحي الَو ْمُكفمُب نكت ال ْملسَو ِْيَلَع
 . كَراَبَو َقَصَبَ اَنِتَمْرُب ىَلِإ َدَمَع مث َكَراَبَو هيف َقَصَبَو

 ا لاق ٍقَدْنَحْلا ٍةَْرَغ يِف ُهْنَع
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 دق تأ ْمُمَو اَموُنُِن َالَو م 00

 وز وه امك يشيل اكيجع إو يه امك طفتل اكمزُب ذو اور ةوُكَرَل ىْ ىلع اوكأ قل
 ف 6 ْيَأ ْمُكَب ًالّييَح 4 اقل ا ولو ًليمش ين نجت .ْمِلْسُمَو ٌيِراَخُبَل

 . يلفت يأ ْطِمَتَو يِفرغا يأ يِحَدفاَو َنيِعِرْسُم

 ٍنلَعهللا ىْلَص هللا ٍلوْسَر تْرَص ُتغِمَس دل ميس مل حط وب لاك سّأ ْنَعَد

 ٍريِمَش ْنِم اًصاَرْقَأ ثَجَرْخَأَف ْمع ؟ ْتَلاَقَف ٍءْيَش ِْم ِكَدْنِع ْلَهَف َعوُجْلا هيف ُكِرْمَأ اًقبِمَض َمُلَسَو
 ضب ثاَدأ يأ ٍهضَِب ينثكألو يدي تن ُهْئْسَد مل ِهضَِْ ع هي زيكا تلف امني تجرأ مَ

 ُتْبَمَدُك َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلِإ يِيئَلَسْرَأ مث مِئاَمَعْلاَك ِنْيَئْرَم يِسْأَر ىَلَع ٍراَمْجْلا
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 يإ َلاَقَ ِهْيَلَع ُتْمْلَسَ ما ةفقو دجنملا يف مس هل لا لَ هلل كوش كج

 قف مقل ثلث مامي لاذ هن كلا ُتْلُق ٌةَحْلَط وُبَأ ٌكَلَسْرآ َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر

 ابأ ُثْيِتأ ىلخ موي نيب تفلطلاَو قلطلاف اوموُك هم نمل مَ لَ هللا ىَلَس وللا ْلوُسَ
 يدب مكس هيل لا ىلَ هلا لو هاج ذف يش أ ٌةَْلَط وُبَأ َلاَقَف ُهُتْرَبْخَأَك َةَحْلط

 ىَلَص هللا َلوُسَر ّيِقَل ىّبَ ٌةَحْلَط بأ قلطلا ملغأ وشر اللا ثلق مهمل نلمس
 هللا ُلوُسَر َلاَقَق ُهَعَم ٌةَحْلَط وَُأَو م و هيلع هللا ىّلَص وللا ٌُلوُسَر ليقف َمْلَسَر ِهيَلَع ُهَللا
 ىلَ هلا لوشو ب أت ثلا كيب ثنأك كلم ام ميس ْمأ اب يلم مْلَسَو هلع هللا ىَلَص
 هم منا ا ميل [أ ثزضقت كلك أ َدَو ِهْيَلَع هللا

 ةَرْشَعِل ْنَذلا َلاَق ْمُث َلوُقَي ْنَأ هللا ءاَش اَم هيِف مو َِْلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَو لا ّمُن
 هلق رشف نذل نا ف وجو مق وغش ىلع لقت مهل يأ

 يلا لكأ مث ٍمِلْسُم ٍةَياَوِر يِفَو ْمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوُر ًالُجَر َنوُناَمَ أ َوُعْبَس ُمْوَقْلاَو اوُعِبَشَو

 7> 2 0 رطْنَأ ُتْلَعَجَف ُيِراَخْبْلل ِةَياَرِر يِنَو َةْيِقَب يأ اًرْؤُس اوُكَرَتَر ٍتِبَبْلا ٌلْهَأَو َمْلَسَو ِهِئَلَع هللا ىَلَص
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 ُصْرُق َوُه اَمْنِ ةَحْلَط وُبَأ َلاَقُك سْنأ ْنَع هللا ٍدْبَع ِنْب َرمُ ِةَئاَرر يِفَر ءْيَش اَهْنِي ٌصْقَن لَه
 .مَكَوَو هيف ُكِراَبْيَس هللا نإ َلاَقَ

 ءْيَش كمْ يف ناك ذك سلط وُبأ َلاَقَك نْمَس ْنِم م لَه َلاَقُف َةَلاَضَق نب ِكَراَبُم ٍةَياَوِر يِف

 ٌضصْرُفْلا م أَسو ِهَْلع هللا ىَلَص هللا لوسَر حسم مث جرحى اَهاَرصْمَي المجد اهب هاتف

 ةئْفَجْلا يف ٌصْرُقْلا ُتِنَأَر ىّتَح ُخِفَْنَي ٌصْرْفْلاَو َكِلذ ْعَنْضَي ُلزي ْمَلَف هللا مشب , لاقو تلا

 هللا َلوُسَر اي ُرَمُع َلاَقُف ٌةَعاَبَم سائلا َباَصُأ ُكوُيَت ؛وْرَخ نا اّمَل لاق هَرْيَرُه يبأ ْنَعَد ٠ . عسي
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 اعد مث طبت عطئب اَعدف مَعَ لاَ ةكربلا اَِيَلع ْمُهَّل هللا ٌعذا م ؛ ْمِهِداَوْزَأ ٍلضْمِب ْمُهعْدا

 عطنلا ىَلَع ىَلَع َعَمَتْجا ىنَح ةرسكي حلا ُءيِجَبَو ٍةَرُذ فكي ٌءيِحي لُجرلا لَم مدار ٍلْضْفِ
 وذخأك مُكييعؤأ يف اول لك ؛ةكلب مَلسَ هيلع هللا ىلَس هللا او َر اَعَدَف ٌريِسُي ٌءْيَش

 ٌةلْضك ْتَْلَضَمَو اوُعبَش ىّبَح اوُلَكأف َلاَف ُهوُوَلَم الإ ًءاَعِو ٍرَكْسَعْلا يِف اوُكَرَت ام ىّتَح ْمِهِتَيِعْزَأ يِ
 هللا ىَقَي ال هللا ُوُسر نأ هللا الإ َهّلِإ ال أ رز د قل ل وللا ل

 . ْمِلْسُم ُاَوَر ٍةْنَجْلا ِنَع ٌرَِجْحُيَق ِكاَش ُرِيَغ ٌدْبَع اَمِهب

 ٌبَكِيَرِب اًسوُرَع مْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٌلوُس َر ناك لاَ ُهْنَع هللا َيِضَر ٍسْنَأ ْنَعَر
 أ اي ثلاقك زك يف ةقلتجم اًَح ثَْص ديقأو نئسو رمك ىلإ ميس مأ يث أ ْتَدَمَعَ
 َكوَرْقَت َيِمَو يأ َكِنَلِإ اذهب ْتَنَعَب َ لُثَك َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس َر ىلإ اًذهِب ْبَمْذا

 خئائس الاجر اندر الك يل مذاق ْبْذا لاق م حض ملْسلاَو ةالَصلا لع لاك مالا

 سّنأِل لي هلهأب صاغ ثيل اذِإف تغب يقل نَمَو ىْمَس ْنَم ُتْوََدَف يقل نمت يل ذا

 ُكَلَب ىلع هدي ْعْضَو َمَلسَو هيلع هللا ىّلَص يللا ُتْياَف ٍةئاملا ؟ امر لاق اوُناَك ْمُكَدَدَع

 ىو مهل نويت لم نولي طع ةرشع وهذي لمي مل ىلا هللا هاش اهب ملكت ةسيعل

 اوُلَكَأ ىّبَح ٍةَفِئاَط َدْعَب ٌةَقاَط ْتَجّرخُن اوُعِبَش ىّتَح اوُلُكأك هيل هيلي اًمِي ٍلُجَر ْلُك لكأيلَد : هللا مس
 َدَر ُتغقَر نيج مأ رككأ ناك ُتْعَضَو َنبِح يِرذأ ام ُتْعََرَف عفا أ, يذق لف
 ِطِقأْلاَو ِنْمّسلاَو ِرْمنلا َّنِم ُذَخَتُمْلا ٌماَعَطلا ٌسْيَحْلاَر تْنَجُم ْنَبَل طِقَألاَو ٌمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا

 ٍةَراَجِح أ ِرْفُص ْنِم هان وَلاَ

 يف َمَّلَسَو يلع هللا ىَلَص يبل يِدهُت تناك ِكِلام م ْنإ لاَ هلع هللا َيِضَر باج ْنَعَ

 يفت تناك يتلا ىلإ دمعتك ءْيَس ْمُهَدنِع سلو مذا اَهئوُلأسَيك اهوَُب اهي اْذَس اَهَل كم

 رضع ىلع اهني[ هل مي لاذ ام ننس ايف دج مسوي لا ىلَ يي اه
 وايل لا ام اهي أ لاق معت ثلاق اهتم لا مس هيأ هلا ىلض لا

 لة ة مو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ٌيِبْنلا ىَنأ ًالُجَر َّنَأ اًَضي اًضيأ ٍرباَج ْنَعَو .ٌمِلْسُم

 هَّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ىلا ىف هلاك ىتَح ُهفْيَصَو ُهتأرْناَو هلي لكي َلاَز اَمَك ٍريِهَش ْنِم ٍِقْسَر

 نب ةَرُمَس ِءآلَعْلا يبأ ْنَعَو ٠ اضيأ ملم هوز مكي ممل نب كمت ةذكت مل زل لاقت ربح
 ُموُقَي ٍلَِللا ىّنَح ِةَرْذَغ ْنِم ةَعْصَق ْنِم ُلَواَدَتَ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىّلَص يلا َعَم انك َلاَق بُدْنُج

 انهم ني الإ ُدَمُت تناك اَم ُبَجْعَت ِءْيَش ْيَأ ْنِم لاق ُدَمُت ْثَناَك اَمُق اَنلُق ُةَرْشَع ُدْعْفَيَو ُةَرَّشَع
 .ُهُرْيَغَو ْيِذِمْرَتلا ُهاَوَر ِءاَمْسلا ىلإ هديب ِراَشَأَو

1/48 



 اَمَو ٌنيِئآلث مْلَسَو ِهْيَلُع ُهَللا ىَّلَص ّيبكلا ْعَم انُك ٍرْعَب يِبأ نب نموا ٍدْبَع ِثي كح يِْفَو تو

 ام هللا ُمُياَو لاَ اهطَب ُاَوَس ٍيِرْشف هاَش ْتَعِبْصَو ٌعاَض َنِحُع هنأ ٍثيِدَحْلا يف َرككَ

 ةوغمجأ الفأل نيت اَهْنِم َلَعَج ّْمُن اَهَطَب ٍداَوَس ْنِم رح ُهَل ٌّرَح ْدَقَو الإ ِةَئاِمَو َنيِئالَثلا
 نا غال ير زى لع يلا هو ريب ىلع تخت يكشف ي لل

 تعض 0 4 طا لفأ وأ تمي

 دبع يب مَ و ا ل ل كول لج خلا لع لطف كيرلا

 ماَعَط ْنِم اّذُم ْمُهَل َعكَصْق َقْرَمْلا َنوُبَرْشَيَو َةَعْلُجْلا َنوُلُكْأَي ُمْوَق ْمُهْنِم َنيِعبزَأ اوُناَكَو ٍبِلَطُمْلا

 لي بَرْشُي مل هلك َيِقَبو اوور ىف اوُبرَقُك لشي اع مك وه امك يبو اوُمبَش ىٌتَح اولُكأ

 ُهاَنِإ ُقْرَمْلاَو ٌةَعْسَِي أ 0 يلام اهيا ىثأ ان ام أصلا َّنم ْةعَْجْلاَو :ءافشلا يف ُهاََر ءْيَش

 ُهَل هَل ْمُهَتَداَهِشَو ٍنايْبصلا ُمالَكَو 0 ىَنْوَمْلا ُماَيِْحِإَو ٍتاَهاَعْلا يِوذ ُماَرْبِإ َكِلْذ ْنِمَو)

 الجو اَعَد َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ُهّنَأ ٍلئالّدلا يف ِْقَهئَبْلا ىََر (ةؤبتلاب مُلَسَو هيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 اهرب ينرأ ْمُسَو هيلع هللا ىَلص لانك ينتلا يل ئيخُ ىثح كب يأ ال اق مالسإلا ىلإ

 هِيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َلاَقُف َكْيَذْعَسَو كيبل تَلاَقَف ُةَنالُك اَي م و هيلع هللا ىْلَص لاَ اي هر

 يب اًرْيَخ هللا ٌتْدََجَو يْنِإ هللا َلوُسَر اي هّللاَو آل َْلاَقَق اَيْنُذلا ىَلِإ | يِمجْرَت نأ َنيّبِحُنأ َمّلَسَو

 نأ اَهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَقِئاَع ْنَع ْنِناَرَبَطلا ىَرَرَ .ايئذلا نب يل اريح ةَرِجألا ُتْدَجَرَو يَرْبَأ نب

 بن م لجو ذهل ها ام هب ما ايزخ اني نول لت أ دو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص يبن

 ثيد د نم يول اكو اق مث ب ثنتآأ ين أ يل اخت ْلَجَو ْرَع ير ُتْلَأَس لاق اروُرْسم

 ٌبْيِطْحْلاَو ُيِائَهْسلا ُهاَوَر هب انْمآ ىّتَح َمّلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَلَص هيَوَبَأ ءاّيخإ اًضُيأ َةَشِئاَع

 0 اًضنألا َنِم اًّباَش َّنَأ سنأ ْنَعَر

 يبيع نأ ءاَجَر َكِيبن ىَلإَو َكِيَلِإ ُت ام يّنأ ْملمَت تنك نإ | ْمُهَّللا تَلاَك مَعَ انلُك يبا ٌتاَم
 ميطت هه نع بزل تق نأ خرب ام ةئيِصْمْلا وز لع نكيشت الق ود لك ىل

 ِتاَوَرَس ْنِم ةَجراخ نب دير َناَك لاق ٍريِشَب ِنْب ٍناَمْنلا ِنَعَو .ُهُرْيَغَو ُىَقْهِبَبْلا ُهاَرَر ائْمِعطَو

 يئوتف رح ْذِإ ٍرْضَمْلاَو رْفظلا َنيَب ةكبوَمْلا قرط ْنِم ٍقيرَط يف يِشْمَي َوُه اَمكيَبَم ِراَصنألا
 ٍءاَسِن ْنِم ٌءاَسِن ِتْيَبْلا يفَو ِنْيَدرُبَو ءاسِك ُهْوَمَسَف بَ هتْئَب ىلإ 2000 أد وب كالا يملأ

136 



 ٍءاَمعْلاَو ٍبرْغَمْلا َنيَب ناك اذ ىّنَح هِاَح ىَلَع َتَكَمُف ْمِهِلاجِر نم ٌلاَجِرَو ِهيَلَع نيكي ٍراَصْنأْلا
 . لقي ٍلِئاَك َتْوَص اوُعِحَس ِةَر رجلا

 اًذإَف هِرْدَصَو ِهِهْجَو ْنَع اوُرَسَحَف باّيّلا ٍتْحَن ْنِم ُتْرَّصلا اًذإف اوُرُظَنَ اوُئِصْنَأ اوُنِصْنأ
 يف َكِلذ ناك دعب ين أل نبل م متاح نمأْلا ئبللا هللا ُلوُسَر دمحم هناَسِل ىَلَع ٌلوُقَي اقل
 هللا َلوُسَر اَي ُكِيلَع الملا هللا َلوُسَر اذهل لاَ ْمُك َقَدَص َقَدَص لاَ من ٍّرألا بائكلا

 وب جوخ ِتْوَمْلا َدْعَب َنشاَع ْنَم باَتِك يف اًبثذلا يب ُنْب ِرْكَب وُبَأ ُهاَوَر ُةُناَكَرَبَو هللا ٌةَمْحَرَو
 ءلَسَو هِيَ هللا ىَلَص وللا َلوُسَر هب ىأو ةئطب يف رو اَهَحْبَطَو اس حيد راج أ مع

 ْمُن اًمظَع اوُرِيْكَت لَو اوُلُك ْمُهَل ُلوُقَي َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َناَكَو ُمَْْلا لكك
 ثقاق ذك ةاشلا اذ ملعب ملك مث قبل هدي عْضوَر ماظل ٌمالسلاَو اللا ِيَلَع عمم ا

 اًهيف تيك ةكَمِ اَراَد ُتْلَحَدُ عادَوْلا ةبَح ةَجَح ٌتْجَجَح َلاَق ُيِئاَمَيْلا ٍبيِقْيَعُم ْنَعَو .اَهبنْدَأ ُضْفََت

 لاق لو مَ مالي اميل ني لَو هداج اهم ثي كيد مس لَ هللا ىلص هللا لوس

 ُهَللا َكَراَب تق َتْقَدَص لا هللا ُوْسَو تأ لاَ انأ ِْ مالُع ا َمْلَسَو ِهْيْلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر

 . يََمِمْلا هاَور ِةَماَمِيْلا ٌكَراَبم هْمَسُن انُكَف ُبَش ىبَح َكِلذ َدْعَب ْمْلَكتَي مل مالها نإ ْمُ كين

 طق لَكَ ْمَلَو ٌبَش ذك ٌِبَصِب نأ َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص يبْللا نأ يِطَع ِنْب ٍدْهَف ْنَعَ
 تعا ٌةارْما نأ اَمُهنَع ُهَللا َيِحَر سابع ِنْبا ِنَعَر .يِقْمِتبلا ُهاَوَر هللا ُلوُسَو َلاَقْف نأ ْنَم َلاَقْ

 هنو نوم هب يبل نإ هللا ٌلوُسَر اَي تاق مْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر ىَلِ | اَهَل نبا

 م عرخو ةثل رض لَو لَ انا ىلع هلا لوط خشم اقع اا هل اع

 ؟ ْيَأ عَن ُهلْوَكَو يِمِراذلا هاَوَر ىَعْسَي ٍدْوَسَألا ِوْرَجمْلا ُلِْم ِهفْوَج رج
 ًَء
2 

 ملا ىلإ هب يأ ههنجَو ىّلَع ْثَعْفَ تح نامل ٍنْب داق يع لأ موي ب َبِصُأَر
 اهََحَأَك يِنْرَذَْت يب ْنَأَر نإ ىَشْحْأَو اَهْيجَأ هرم يبل ّنِإ هللا َلوُس َر اي ُلاَقْف َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 لاك لاَمَج ُهْسكا ْمُّللا َلاَقَو اَههِضْرَم ىَِإ | اديه َمْلَسَو يلع هللا ىَلَص هلا ُلوْسَ

 ٍةَرْرَغ يف ٌيِراَخُبْلا يِفَو .ىّرْخَأْلا ٍتَدِهَر اَذِإ ُدَمْرَت أل ُتْناَكَر اًرَظَن اَمُهّدَحَأَو بِي هيَئْيَغ ّنَسْحَأ

 يِكَتْشَي هللا َلوُسَر اي ُهّنِإ اوُلاَقَق ٍبِلاَط بأ ب يع نبأ لاك مسوي هللا ىَلَ هل ري
 أك هل اكو تت يف مَلَسَو ا للا ىلَس ل وسو نصب ب يأت هب اوف لاه

 يلا ي مز لاق هيبأ ْنَع ةَمأَس نْب ٍسابِإ نع مِلْسُم َياَدر يِفَو ُعَِجَو هب نكي مل نك ىّتح
 ام لَ نع بطلا دو ارب يع هِيَ يِف صن َدَمَْأ هوفَأ هب ُتْلجُف َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص
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 رَحْلا ُهْنَع ْبِهْذَأ ْمُهّللا َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ُلوُسَر يل اَعَدَو َلاَق ٍةَعاَّسلا ىّتَح اَمُهُتيَكَتْشا

 تلف ِِقاَس يف ٍةَبْرَصب ريح َمْوَي ُهَمَلَس َبيِصْأَو .اًده يِمْوَي ىَنَح اَمُهتْبَكَتشا اَمَق َلاَق ٌرَقلاَو
 َتَقْنَو .ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر طق اًماَكَتْشا اَمُك ٍتاَمْقَن ثآلك َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر اًهيِف
 ىَلَع َعّفَو َناَكَو اَنْيَش امِهِب ُرِصْبْي أل ِنْبَكْضَيُِم اَتَئاَكَو ِكْيَدُق ْيَئْيَع يف َمّْلَسَو ِهْْلَع ُهْللا ىَّلَص
 نبا ُهاَوَر ٍناَتْضَيِيُمْل ِهْيَْبَع ِيئْبَع ْنِإَوةَنَس َنيِناَمَث ُنْبأل ُهْنإو ِةَربإلا يِف َطْبَحْلا ُلِجْذُي َناَكَف ِةّبَح ٍضْئَب

 دوروك < ًثش
 . هريعو ٍَش يب

 يناثلا لصفلا

 ِتاَرِجُْملا َنِم َمَلَسَو هَلَع هللا ىَّلَص ِهِب ىَلاَعَت هللا ُهّصَح اَميِف
- 

 ِتاَتِبَبْلا ِتاَيَآلاَو ِتاَماَرَكْلا َنِم ءاهبنألا ِرْياَس ىَلَع ه هب ُهَقّرُشَو

 هي ل أ عن كلش لا ىلص اذنكم اتي شخ ذك ىلعت لل نأ ْمّلْعا

 وأ ُهنف هذ َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَض ٍدْمَحُم لن اك ذو الإ وزب يبل ضخ امو لب

 راع نأ | ايت نكي ْمَل ِءاَيبْألا َنِم ُهريَعَو ٍدَسَجْلاَو ولا َنيب ْمدآَو ابين َناَكَو ٍمِلكلا عب

 ات لك ديلا م هل لل لص ال يع ارا ذك نأ علوا لو

 :لاَق فد يروا يذلا فرش هلا محدلو بوقت ياك

 مهبوروثْنِم ْتْلَصْئااَمْلِإَف اًهب ُماَركْلا لُْرلا ىن ىَنأ يآ ُلُكَو

 مّلُظلا يِف سائلِل اَهَراَرْنَأ َنْرِهْظُي اَقْبِىَرَك ْمُهِلْضْف ٌُسْمَش ُهْنِإَف
 ْتَلَصنا اَمْنِإَك ٍلُسرلا نم دج ٍدِحاَو لك أَهب ىنأ ٍةَرِجْعُم + َّلُك نأ يِنْمَي ٍقوُرْرَم نبا ُةَمالَعْلا َلاَ

 اين قل ِقْلَح نم دوْصْفمْلا مالا ع مآ نأ َمْلَسَو هلع هللا ىَلَص دمحم ٍروُن ْنِم هب

 ُدوُُجُس اًمَأَو .ةليِسَولا م 1 ةرْصْفَمْلا ُدَمَحُم اديس ِهيَلُص يف َمْلَسَ هيلع هللا ىَلَص ٍدْمَحُم تم

 ٍدوُجّسلاِب اوُرمأ ٌةَكِئَالَمْلا نإ هريِسْفَت يف ٍنيذلا ُرْخَ ماما َلاَق ْدَقَق دك ماسلا ِْيَلَع ُهَل آ ْهَكْيَالَمْلا

 الا كل :ِهِتَهْبُج يِف ناك م َسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص ٍدْمَحُم وت ْنأ لجَأِل َمالّسلا ِهْيَلَع مدل

 قب مَسَو هِيَ هلا ىَلَص ادم هب ىَلاَعَت ُهَّللا ٌَفْرَش يذلا فيرا اذهل ٍدْمَحُم ُنْب ْلْهَس

 اك ليرات ب أ أ َهيآلا [0* : بازحألا] «يْثلا ىَلَع ىَلَع َنوُلَصُي ُهَتَكِبَالَمَو للا ّنِإ»

 ٍفيِرْشُتلا ٌكِلُذ يف ِةَكْبالَمْلا ْعَم ىَلاَعَت ُهللا َنوُكَي ْنَأ ٌروُجَي ال نال هَل يوجشلاب ٍةكيلمْلا رم 15

 .ُةَكِتالَمْلا هب ٌصْنْحَت ٍبيِرْشَت نم ُمْلْبأ َنئِيؤُمْلاَو ةَكِدالَمْلا ِنَعَو ىَلاَعَن ُْلَع ُرُدضَي ٌفيِرْشَعَ
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 ىف يت يل د ماع أ لل ىلص هل لوز لذ ئش لك هنأ َّمدآ ُميِلْعَت اًمأَر

 ْنَع ُْيِمّلْيَدلا ُهَجَرْخَأ اَهْلُك ءاَمْألا ُمَدآ َمّلُع اَمَك اَهّلُك َءاَمْسَأْلا ُتْمْلُعَو نيّضلاَر ِءاَمْلا

 . عْفاَر

 هللا ىَّلَص اًدَمَحُم اَنَديَس ىَطْعأَو اَيِلَع اًناكَم هللا ُهَمَْرَ ُمالّسلاَو ٌالّصلا ِهْيَلَع ٌسيرذإ امَأَر

 هاجت مالَشلاَ ةالضلا َِْلَع وُ اَمأَو ةُريَغ ِهِئَلِإ ْعْقْرُي ْمَل ٍناَكَم ىَلِإ َمِفُرَو ٍجاَرْغملا مُلَسَو ِهْيَلَع

 ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص ُدّمَحُم اَنُدّيَس يطغأو فلا نم انو ِقرغْلا نم ُهَعَم نمآ ْنَمَو ىلع هلل

 َتْنَأَو ْمُهَبْذَعِيِل هللا َناَك اًمَو» :ىَلاَعَت ُهّللا َلاَق ءاَمَّسلا َّنِم ِباَّذَعِب ُّتمأ أ كِلْهَت مل هنأ مْلَسَر

 ىَلع َُقيِفَس كس نب اَسوُن ُهَللا ْمُرْكَأ ّيِاّلا ِرْخّمْلا ٍريِسْفَت يِفَو .[ : :لافنألا] 4مهيِف

 ىَلَع َناَك م سو هِيَ هللا ىَلَص هنأ يور هلم مظغأ مَلَسَو َِِلع هللا ىْلَص ٍدّمَمب َلعكَو ِاَملا

 بِناََبْلا يف يذلا َرْجَسْلا َكِلْذ ُعداَف اًنِداَص َتْنُك ْنِإ َلاَثَق ٍلْهَج يبأ ُنْب ٌةَمِرْكِع ّدَعَفَو ِءاَم طش

 ىح َحَيَسَو هياَعَم نم ُرجحلا علاق ٌمالْسلاَو ُةالَصلا هيلع هب راشأك وْ الَو خيشتلك ركآلا

 هللا ىَّلَص ببئلا ُهَل َلاَقَف ٍةَلاَسرلاِب ُهَل َدِهَش مو ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ْيدَي ّنْبَب َراَص

 هناَكَم ىلإ َعِجْرَي ىّتَح لاق اًذه ٌكيِفْكي َملَسَو هِيَ

 ّيِطعَأَف اًمَالَسَو اًدْرَب ُدوُرْمَن ران ِهْيَلَع ْثَناَكَف ُمالَّسلاَو ٌةآلَّصلا ِهْيَلَع ُليِلَحْلا ُميِهاَرْبِ اًمَأَو

 ُملّسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ُهْنَع ٍبْرَحْلا ٍران َءاَقْطِإ ٌكِلذ َريِظُن َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُدُمَحُم اَنُدْيَس

 َلاَق ُدَسَجْلاَو حولا اَهبَلطَمَو ُدَسَحْلا اَهُدِقوُمَو ٌفوَُحْا اَهُجَمَوَر ُفوُيسلا اَهُبَطَح راب ٌكيِهاَنَو
 َدّمَحُم َّنَأ ْيِئاَسْنلا ىَوَرَو [14 :ةدئاملا] «ُهَّللا اَهْأَنْطَأ ٍبَْحِ اًراَن اوُدَقْوَأ اَمْلُك# : ىَلاَعَت ُهّللا

 ٍلوُسَر ىلإ يب يِنلَمَسف ُهْلُك يلج َقَرَتْساَو َيَلع ُرْدِقْلا ٍتّبَصناف الفلم ٌتْنُك َلاَق بليا نبا
 قرتخملا ىلع هني عت يلج يف شل اشاء ل ل

 ماتت شلات يأ ثق للا م نب هش لع مز ةأ نا ام اّمَأَو

 اَذِإ مالّسلاَو ٌةألّصلا ِهْيَلَع ميِهاَرْبإ ُليِلَخْلا نأ ٍةَعاَفْشلا ٍثيِدَح يف ّيِوُر ْدَق ْدَكَو و ٍبحَملا ٍماَقَمي اذ

 ىَلِإ يري ىلإ اوُبَهْلا اد او ْنِ ًاليِلح ثنُ امن لا انل عما ًاليِلَح هللا كدا هل ليق

 اني ؛ أ ىلع لدي اذ َلهَو اَهَّل انأ اهل انأ ُلوُقيف َمْلَسَو هيَلَع هللا ىّلَص يللا ىلإ ُةَعاَنْشلا َيِقَت ْنأ

 َءاَرَو ْنِم ًاليلخح َناَك ؟ ْوْلَو ءاطِخْلا ِفْشَكَو ٍباَسحْلا ِعْفَر َعَم ًاليِلَح َناَك ٌمالّسلاَو ةالّصلا هيلع

 . ُمالّسلاَو ٌةالّصلا اَمهْيَلَع ٌميِهاَرْبإ ٌذَتْعا امك َرّذَتْعَأل ٌءاَرَو
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 ىَلاَعَت هللا ٍةَداَبِعِب ضْرَأْلا ٍلْهَأ يِف ُهُداَرِفْلا ُمالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع ٌميِاَرْنإ ُهيِطْعَأ اًبِمَر

 ٍبيِضَقِب اَهَرْسَك َّمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىْلَص ُدّمَحُم ايو اندْيَس َيِطْعَأ دَكَو ماكطألا ٍرْسَكَو ِهِديِحْوَتَر
 َلَعَجَف اًمْكَص َنوُتِسَو ِةَئامُتْلَت ِتَِبلا َلْوَحَو ٌةّكَم ّلْخَد اًمكيج ِةْيِهْلِإ ِةَرْدِب الإ ٌرِسكَي اًمِم سَ
 : ءارسإلا] «اًقوُهَر َناَك َلِطاَبْلا ْنِإ ُلِطاَبْلا َقَهْرَو َْحْلا َءاَج ْلُقظ ُلوُقَيَو ِهِدَي يِف ٍدوُعب اًهَْعْطَي

 ْدَكَو ماَرَسْلا ِتَْبْلا هاب السلا ِهْيَلَع ُليِلَخْلا ُهّيِطْعُأ اًمِيَو .ِناَحْبّشلا ُهاَوَر ْتْطَقَس ىّبَح 4١

 ألإ َقْبَي ْمَلَو هِمُدَهَت َدْعَب َتَِبْلا ِتَب امل اًهْيَرُف نأ َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص ٌدْمَحُم اَندْيَس يطأ
 انِْيَس ُلوُحُم ُنَقْئاَف ٍلْخاَد َلْوَأ اوُمْكَحُي ْنَأ ىَلَع اوُقَقْلا ْمُث ٍرْخْنْلا ىَلَع اوُسْفاَتَت رجلا ٌمْضَو

 َْضَوَو بوت ٍطْسَب َرَمأَف َكِلذ يِف ُهْمُكَسَف ُنيِمَأْلا اذهل اوُناقَك َمَلَسَو هيلع ُهَللا ىّلَص ٍدّمحُم

 هْيَلَع هللا ىّلَص ُدْمَحُم اَنُديَس ُهَدَحَأ مَ اًعيِمَج ٌةوُعْكَرَف فرط ِنْطَب ّلُك ُمُكرَي َلاَق ْمُث هيف ٍرَجَحْلا
 .ماَألا ىَدَم ىَلَع ُهَل ةبقنَم نوكيل َماَقَمْلا َكِلذ هَل ىلاَعَتُهَللا َرَكداف هِهِضْوَم يِن ُهَعْصَوَف َمُلَسَو

 يطأ ْدَقَف ٍةَِطاَن َرْيَ ٌةَّح اَصْعْلا ِبْلَق نم ٌملَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ىَسوُم ُةَيِطعَأ ام اَمأَر
 يف ّيِذاّرلا ُماَمِإلا ىكَحَو .ُهْنَّضِف ْتْرَم ْذَقَو عذجلا َنْيِنَح ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُدّمَحُم اَنُدْيَس
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 ُهْيَفِيَك ىَلَع ىأَر رجح لاب ُمالَّسل اَو هآلَّصلا ِهْيَلَع ُهَيِمْرَي ْنأ لْهج وُبَأ َداَرَأ اًمَل ُهّنأ ُهُرْيَغَو ٍهِريِسْمَت 1

 اًَهُضاَيَب َناَكَو ٍءاَضْيَبْلا ٍدَيْلا ْنِم ُمالّسلا ِهْبَلَع ىَسوُم ُهَيِطْعأ اَم اَنَأَو .اًبوُعْرَم َفَرَصْناَف نْئَئاَبْعُت
 بالضأ يِف لِقَتنَي اًروُن لَرَي مل ُهّنَأ ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَلَص ُدّمَحُم اَنْدْيَس ّيطغأف ٌرَصَبْلا يِشْخُي 7 َء ”امسوس سا ف "سلع ,ىك ع## رك را ىق سا ع# 5 سا »سامو مياع 5 :

 يَلَع ُهّللا ىَّلَص ىطْعَأَو هيبأ هللا ٍدْبَع ىلإ َلَقَتْلا نأ ىَلِإ َمآآ ْنُدَل نِم ٍتاَهّمألا نوُطُبَر ِءابآلا
 هب ْقِلَطلا َلاَكَو اًنوُجْرُع ٍةَريِطَم ٍةَمِلْظُم ِةَلْيَل يف ءاَشِْلا ُهَعَم ىّلَص ْدَكَو ٍناَمْعَلا َنْب هداك َمْلَسَر
 اًداَوَُس ىَرَتَسَف َكَتْيَب ٌتْلْخَم اًذإَف اًرْشَع َكِفْلُخ ْنِمَو اًرْشَع َكْيَدَي نْيَب ْنِم كَل ىِضُيَس هن

 ٌداَوّسلا َدَجَوَو ُهَنْيَب ّلْخَد ىَّتَح ُنوُجْرْعْلا ُهَل ًءاَضأَق َقَُلُطْناَف ُناَطْيَّشلا ُهنِإَق َجُرَحَي ىَّنَح ُهْبِرْضاَف
 وسلا مك يرش سا اص ربل” عم ممر «يس

 . مِيَعُل وبأ ُاَوَر جر ىّتَح ُهَبَرَضَو

 3 5 م 00 مأر فان ما نموسكاا م ل ل م6
 َدْنِع رْيَضَح ُنْب ُدْيَسأَو رشب ُنْب ُدابَع ّناَك َلاَق سّنأ ْنَع ُْمِكاَحْلا ُهَحْحَصَو ُِقَمِيَبْلا َجَرْخأَو

 ب ما 7 5

 * 1 1 سا ص سوم . 3 مام: ساس تام ءالك ماع هو 5 8 "ا م

 ُةَديِدَش ٌةَلْبَل َيِهَو ُةَعاَس لْيْللا ّنِم َبَمَّذ ىّتَح ٍةَجاَح يف َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهَللا ٍِلوُسَر

 5 ماس مج ل ًْ 57 ملأ ٠ 00 مام نارو 7” 2 سال نع ا

 اَهِئْوَض يف ايَشَمُف اًمِهِدَحَأ اَضَع اَمُهَل ْتَءاَضأَق اًصَع َمُهْنِم ٍدِجاَو لك ٍدَيِبَو اًجَرس “د ةّمْلَظلا
0 

 ُهاَصَع ٍءْوَض يف اًمُهْنِم ٍدِحاَو لك ىَشَمُف ُهاَضَع ٍرَحآلِل ُتَءاَضَأ ٌقيرطلا اًمِهب ْتْقَرَتْفا !١١ ىّنَح - 007 ٠ مرو 25 6 م: مام ا 0 م )“. َ 2 0 3 75 7

 سم وضأرس ا. مى 0 0 1 ءما٠ق معأر هاسرسع هلك سا م كم م

 ُيِقُمْيَبْلاَو هخيرات يف يِراَحُبلا جَرْخأَو .حيحّصلا يف ووختب ُيِراَخْبلا ُهاَوَرَو هيد ّمَلَب ىْنَح
 ٍةَلْيَل يف اَنقُدَمَتُف رْمَس يف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَلَص يتلا ْعَم انك َلاَق يُمْلْسألا ٌةَرْمََح ْنَع مِيَعُت وُبَأَو 1 هسا تس وه ساس مس واس ما" 8 ما ش5 0 يمه ماهاس هم رع

 .زيزمأ يِعباَصُأ َّنِإَو ْمُهْنِم َكّلَم اَمَو ْمُمَرْهَظ اَهْيَلَع اوُعَمَج ىَّتَح يِعِباَصَأ تَءاَضَأَف َءاَمْلَظ
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 هللا ىّلَص اَنْ أ يليغأ ذكَو هل رخبلا قآلفلا ٌمالْسلاَو هلل َِلَع ىسوُم يطأ امي

 هللا ىّلَص ٌدِّمَسُم ُدْمَحُم اَنْدْيَسَو ضل ٍمَلاَع يِف َفْرَصَت ىّسوُمف َْم اَمَك ِرَمَقْلا َقاَقِشلا َمْلَسَو ِْيَلَع

 َّنَأ بيبح با َرَكْذَو ريكْمْلا با َلاَق م ْحِضاَو اَمَُيي ُقَفلاَو ِءاَمْسلا مَلاَع يف َفْرَصَم َمُلَسَو هَل

 رخبلا ّنِم ٍةَرطَقْلاَك هْيَلِ ٍةَبْسْتلاِب ضزألا ُرْخَب ُنوُكَي َفوُقْكَمْلا ىّمَسُي اًرْحُب ضْرَأْلاَو ِءاَمّسلا نيب

 خا ع ملل ل لح تي كارل أ ل ل ل ل ل
 مم

 .ُمالّسلاَو ٌةالَّصل هلع ىنول خلا لقا نم مفأ ذو لا ارا

 هللا ىَّلَص ٌدْمَُم اك ايل يطغأ ذو هيا اَجإ ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ىَسِوُم ُهَيِطعَأ اّميَر

 هل ِءاَمْلا ٌريجْفَت مالَسلاَو هالّضلا ِهيَلَع يضر ةطفأ اميز ىَصْخُي أل اَم َكِلُذ ْنِو مْلَسَو هيَلَع

 ٍهِعِباَصَأ نْيَب ْنِم ءرججفت املا نأ مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ٌدُمَحُم اديس َيِطْعَأ ْدَقَو ةَراَجِحْلا ّنِم

 ني أ عيب اما رن و ُهَملا اهم ُعبنَي يتلا ضْألا ٍسْج نم ِرجحْلا نأ مْ اذه لهَو

 ُهْلْلا ىَلَص ُدِّمَحُم اند ُْيَس يطأ دك مالكا مالْسلاَ ٌهالَّصلا ِهْيَلَع ىَسوُم ُهّيِطْعَأ امي .مخّلل

 هللا ىّلَص ائْيبَت ّنَح يف ِةاجاَُمْلا ْماَقَم ناك اًضْنأ ودا َةَداَيزَو ِءاَرْسِإلا ُهَلْبَل هَلْ ملَسَو هَ ع

 ُماَقُمو ٍفَرْفْرلاَو ٍروُنلا ٍبُجُحَو ىَوْتْسُمْلاَو ىفشنل ٍةَرْذِسَو الُعْلا ٍتاَواَمّسلا ّقْوَن َمْلَسَو ِهْيَلَع

 ائيس ٌروط ٌمالّسلاَو ٌةالّصلا ِْيَلَع ىَسوُمِل ةاَجاَتُمْلا

ِ 

 هلع هللا ىَلَص اني نك ذه ٍناَسْللا ٌةَحاَصُن ملَسلاَو ةالّصلا ِْيََع ُنوُراَ ُهَيِطْعَأ اًمِيَو

 ُهَيِطْمُأ ام اَمَأَو . .لَهْجُي أل يِذَلا عِضْوَمْلاَو لَضْألا ٌلَحَمْلابِةَئالَبْلاَوٍةَحاَصَفْلا نم م

 4 امو هيلع هللا ىَلَص ٌدْمَحُت اين 4 يطع ْذَقَف ٍنْسُحْلا ٍرَطَش ْنِم , ةلشلاز ةالشلا ع فو

 ّلِقُت ام أت نمو ءارشإلا ٍدصفم يف ىلاقت لا هاش نإ كيف ىلإ زال ياتو لع نشا

 ٍروُهْشَم ُلُك ىَلَع ُهَل ُليِضْفَتلا ٍليِصُْملا َكِلْذ ْنِمُهَل يبت ُمالْسلاَو ُالَصلا َِِلَعهيْفِص نم

 يا افلا ريفت نم (لشلاو الضلال كشوُ هيأ ما .ليج لُك يِف ٍنْسْحْلاِب

 يِناّنلاَو َرَمَقْلاَو ٌسْمَّسلاَو اَبْكْوَك ٌرَشَع َن أ ىأَر ٌنيِج اَهُدَحَأ ِتاَماَنَم هل هنآك ٌكِلْذ ْنِم ُهْنَع ٌلِقُن

 ْنِم َمَّلَسَو ل لل ىل انش اكل نيف دقو كيلا ماكم ُتِلاَقلاَو نجلا يبحاَص من

 َباَجُعْلا َبَجَعْلا َكِلْذ ْنِم َدَجَو اقألا م َمْنََنَو راَبخألا َْحّْنَصَن ْنَمَ ٌرِصَحْلا ُهُلْسْدَي أل اَم َكِلُذ

 . ىلَلاَعَت هللا ًءاَش ْنِإ َكِلذ ْنِم هَ يِنأَتَسَو

0 

 يبا حسم ْذإ ناك هل دبيحْا ٍنييلَت ني ملَسلاَ ُهالَّصلا ِهْيَلَع ُدْواَد ُهّيِطْعَأ ام اَنَأَو

 َحَسَمَو .ُقَرْوَأَو هِدَب يِف ٌرَضْحلا َسباَيْلا ُدوُعْلا نأ َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص ائْيِبت ىِطمُأ دَقَ
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 ٌالّصلا ِهْيَلَع ُكاَمْيَلُس ُهّيِطْعَأ اَم اّنَأَو ءْتَرَكَر ْثآَرَبَف ءاَْرَجْلا ِدَبْعَم 2 َةَش مأَسَ هْبَلَع ُهَللا ىّْلَص
 دَنَف ٍِدْعَب ْنِم ٌدَحَأ ُهَطْعُب ؛ب مل يِذلا كلما حيرلاَو ٍنيلايشلا ربخشت و ٍرِيطلا مد نب ملا

 انيق ٍشْحَوْلاَو ِرْيَطلا ْقِطْنَم امأ ٌةَداَيِزَو َكِلُذ َلْثِ لم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َدَّمَحُم اَنُدّيَس ُدْيَس ّيِطغَأ

 ٍةاَّشلا ٌماَرِذ ُهَملَكَو ٌداَمَج ٌوُه فو و ىَصَحْلا ِهُفَك يف ْحبَسَو ُدَجَحْلا ُهَمّلُك َمْل و هنَلَع هللا ىَلَص

 .ُريِعبْلا ِهْيَلِإ ىَكَشَو لا ُهَمْلَكَو ُةَموُمْسَمْلا

 ُهُمْلكُيو َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَّلَص ٍهِسْأَر ىَلَع ُكِرْفَرُي َلَعَجف هدَلَوب َعجُف اًريَط نأ َيِوُرَ

 ا ا ا _

 ةاَرأ ُتْنَح ليش ْرْهَش اَهْحاَورَو ُرْهَش اَهُوُدُع ثلات يتلا يْا ام .ةَروُهْشَم بْنذلا مالك
 ا اى ف 7

 ّنِم ٌحَرْسُأ َوُه يذلا َقاَرْبْلا َمَّلَسَو ِهْيَّلَع ُهَللا ىّلَص ٌدْمَحُم اَنُدْيَس ُدْيَس يِطغَأ ْدْنْك ضْألا ٍراَطْنَأ نم

 ُلَقأَو ِةّبِناَمَر ٍةَعاَس يِف ٍشْرَعْلا ىَّلِإ ٍشْرَمْلا َنِم ُهَلَمَحْف ٍفِطاَخْلا زا نم ٌعرسأ لَب جبْرلا
 ام َكِلْذَق ٍفَرْفَدلا ىَلِإَ ىَوَتْسُمْلا ىلإ | اّمَأَو ٍتاَّوْمّسلا ٌةَئاَسَم َكْلَيَو َةَكَس ٍفألآ ُةَعْبَس َكِلذ ةَفاَسَم

 انبِبْنَو ضْألا يِحاَوْن ىَلِإ ُهَلِمْسَتِل ٍناَمْيَلُسِل ترس م خيزلاك اًضبأَو ىلا هلا لإ هَمَلَْي ل
 َنيَب ُفْرْكَو اَهَبِراَغَمَ اَهَقِراَشَم ىأَر ىّْنَح ْتَعِيج ْيأ أ ألا ُهَل ْثَبُِ ْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص

 ضْألا ُهَل ىَعْسَت ْنَم َنْيَبَو ضْرَأْلا ىَلِإ ىَعْسَي ْنَم

 ىْلَص دمحم اندَْس ضرما انا نأ يور ذك نيبال ريخْسَت ْنِم ُهّيِطْعَأ اَم اَنَأَو
 امم ٌرْيَح دج يِاَوس راب رو لب لا ككنأت دلَصلا يف وهو م سو ِهْيَلَع ُهّللا

 دوُنُج ْنِم نجْلاُدَع اًمَأَر .مُلَسَو ِْبَلَع هللا ىَّلَص ٍدْمْحُمب ْنجْلا ُكاميِإ َكِلذ نم ُناَمْيَلس ديو
 ْذَع ُهْنِم ُرْيَخَف [17 :لحنلا] نجلا َنِم ُهُدوُنُج َناَمِبَلُسِل ٌرِشْحَوط : ىَلاَعَت ِهِلْوَق يِف َكاَمْيَلُس
 ريثكت ٍراَبِتغاِب ٍداَهجْلا ٍراَبِدعاب ملَسلاَ ةالْصلا هيلع هداتجأ ةلدج نم ُهَعَم َْمَر َليِرْبِج ِةَكْبَااَمْلا

 املا ةماَمَح هني بِي ِهداَنْجَأ ٍةَلْمج نم رطل ُدَع ام .ِدانَجَألا ٍقيرَط ىَلَع ٍداَوَّسلا

 اَمّنِإ دنُجْلا ٍراَثَكَتْسا ِنِم ُضَرَكْلاَو ِهُوُدَع ْنِم ُهَل اَهُتَياَمِح ِةَدِحاَوْلا ٍةَعاّسلا يِف اَهُريِكْؤَتَ
 ا .ٍءْيَش رَسْبَأِب تْلَصَح ْدََو ُةَتامِحْلا

 اني ذأ اكلم ايي َنوُكي نأ َنَْي ريح مْ و ِهَْلَع هللا ىَلَص اكيَك ِكلُمْلا ّنِم ُةيِطْعَأ اَم اّمَأَو

 اصلا ِهَلَع سي هيب امان .اًدبَع ايي نكي نأ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص رالف اَدْبَع

 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ٌدُمَحُم اَنُدْيَس اند ُدْيَس يِطغأ ْدَقُ تملا ِابحِإَو ٍصَربأْلاَو هَمكألا ار ْنِم ْمالَسلاَ

 ٍةَوبْتلا ٍلئَالَذ يِفَو .ثلاك ام َنَسْحَأ ْتَداَعُت ْتَطْقَس امَدْمَب اهِناَكَم ىلإ َنْيَعْلا ّدَر ُهَنَأ ْملْسَو
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 يتتنا يِل يبست ىّنَح كب وأ آل َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص يل َلاَك يِذْلا ٍلُجّرلا ُهّصِ ا بيل
 ٌثيِدَحْلا هللا َلوُسَر اي َكْيَدْعَسَو ُكِبْيَل ْتْلاَقَن ُهنالف اي َلاَقَق اَهَرَْ ؛ مَلَسَو هيَ هللا ىَلَص ىتأَ

 ملت نب غلبأ كيو دار علجلا نو مل هع لل ىلض ولك يف ىضأا عش كَ
 . ملكتي آل ام سئج ْنِم اًذه ّنَأِل ىَنوَمْلا

 ين سائلا هيِفْحُي ام ُفِرَْي ناك ُهنَأ نم ٌمالْسلاَو هالّصلا ِْبََع ىَسيِع هيأ ام اَأَو

 يِفُكَي ام ُهلِم يِتَيَسَو ىَصُْي أل ام َكِلذ ْنِ ْمَلْسو ِهََِع هللا ىْلَص انت يطغأ دق مهوب

 ٍءاَمْسلا ىلإ ِهِعْف ٍهِعْفَر ْنِم مالّسلاَو ٌهالّصلا ِْيَلَع ىَسيِع ُهيطْعأ اَمامَأَو ٠ ىلعت هللا هاش د يفي

 ٍتاَجَْدلا ِديَمِل يئَْعلا يف ادد جاَرغملا هليل كلذ مس هيلع هللا ىَلَص اكبر يلعغأ ذل

 هِيْلَع ُهْللا ىَّلَص ٌصْخ ْدَقَو . ٍتاَدَاَمُمْلا ٍةَسْدَقْمْلا ٍةَرضَحْلا يب ٍةَرْظُْحْلاَو ٍةاَجاَتُمْلا عاَمَسَو

 دمَو مالْسلاَو ٌهالصلا ْمهيلعَر ه4 هَ هلا نب ُدَحَأ هَطمُي مل امب ميركْتلا صِئاَصَح نم َمْلَسَر

 لك ناك يِلْبَق ْنِم هم دحَأ نهَطنُي مل اًسمَح ثيليمأ لاَ هل أ ملسَو لع هلل ىل الع َُِج ىو

 دخأل ليت مل مقالا يِ ثّلِسَأَو رس رمش ْلُك ىلإ ُتفهبَو صاح ِهِيْرَق ىَلِإ ُتَعْنُي

 ُتْيَس ُلَصْمِلف ةالّصلا ُهيكَردَأ يِتمُأ نب ٍلُجَر امي اروُهَطَر اًدِجْسَم ولا يل لجو يل

 .يراَشبلا ار ةَعافْعلا ُتيِطَْأَو ٍرْهَش ةَريِيَم بغرلاب ُتْرِصْنَر َناَك

 اَهنزَدْخ اق ةَعامْشلا ُتِنِطْعأَو دم ماما ِةئاَدِر يِفَو ٌةلاَك الا ىلإ | ُتلِعُبَو ةَياَوِر يِفَو

 محند ميلا عيار ثيليفأ قي ملشم ثيَح يف .اًْيَش هللاب ُكِرْثُي ال ْنَمِل َيِبَك يتمأل

 ٍثيِدَحَح يِفَو ٠ .ةَكئالملا ٍفرْثُصَك اَننوُنُص ْتلِبُج ُةَداَيِز مِلْسْمِل َرْخآ ِثيِدَح يِفَو .َنوُيبنلا يب

 وقل تدخلك نية ةزوش رج نم تيا ره ثبيفأت ا نيالا تق يل
 اسخلا ِعَْرَو هب ْمُهَل هَ مال ام ٍليِمْحَتَر ٍرْصإلا نم ِهِتْمَأ ْنَع ىَلاَعَت هللا ُهُطَح ام ىَلِإ ُريِشُي

 ضرألا ْحيِئاَفُم ُتَيِطْعَأ ٌةَداَيِ ٌَدَمَحْأِل ٍثيِدَح يِفَو ؛ليِقتل دنألا رضا ىَنْعَمَو ٍناَيْسْنلاَو
 هس

 , ممألا َرْيَخ يِتْنُأ تْلِمَجَو دَمْحَأ ُتيْيُس

 مُكبحاَض نِإَو رّثوُكْلا ُتيِطغَأو رْخأَت اَمَو يِبلَذ ْنِم ْمْدَقَت ام يِ َرِفغ ُةداَيز ٍراّرَبْلا َدْنِعَو

 اًرفاك يناطْيَش ناك ٌةَداَيِز اًضِيأ ُهَلَو .ُهْنوُذ ْنْمْف ْمَدَآ ُهَنَحُن ٍةَماَيَقْلا مري ِدْمَحْلا ِءاَوِل ٌُبِحاَصَل
 * مل يسال عم سامو ىلا سلو مخ « سلال 0 م عم 000 م [١ 5 مع

 نوُئس ْمْلِسَو هيلع هللا ىَلَص هب ٌصخخ يِذْلا دْذَع نأ ىْفْطْصُمْلا ٍفّرَش باك يف ّيِروُباَسِنلا
 .ةيصيِصخَو ةزجْعُم ٍفألآ ةثالث يتوأ َمَلَسَو ِهِيلَع ُهَللا ىَلَض ُهلَأ ِءامْلُعلا ضْعُب َرْكذَو .ةلطخم ا م 0 0 00 م نك او م 1 ب
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 هب ٌصقخا اَم لوألا ْمْسِقْلا) ماَسْكأ ٍةعَبْرَأ ىَلَع يه َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُهٌصِئاَصُخ ان
 أو أَ هللا لص لصف لأ يل يو محو اخ لل ل

 ٍةيِحْضَأْلاَر « كاوُسلاَو «لْيَللا ٍةالَصَو ٍرْجْمْلا ينَعُكَرَو ٍنْئوُلاَو «ىَحضْلا ٍةالَص بوجوب

 :فرلب شب ُهآَر اَذِإ ٍرَكِنُمْلا ٍريِغَتَو ْمُهُدَدَع َرْثك ْنِإَو ُرُدَعْلا ِةَرَباَصُمَو ءٍةَرَواَشُمْلاَو

 ِكدَتَو ُهَتوُتْحا نأ دعب َنهكاَسْإو ِِاَرِف يف ِهئاَسِن ريحت ءاًرِسْغُم اًمِلْسُم َتاَم ْنَم ِنْيَذ ِءاَضَقَو

 مالّسلاَو ٌهالّصلا ِهْيَلَع ُهَل ُْئمْلا درك َكِلذ َمِسُن ْمُن ْنْهَل ةأقاَكُم نهب ٍلُدَبْملاَر ْنِهْيَلَع جُمرُتلا

 مَعَ اَهْلِطِنُي ال ٍلْلَخ الب ٍةالَّصلا ٍضْرْك ءاََأ مدُرْلَو (هيف رش عُوطَت لُك ٍماَمْنِإَ ؛نِهْيَلَع
 ايئدلا نع ُدَحْوُي ناك اًمئيح َمَّلَسَر و ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُدْنَع ماكألا رِئاَسُو ٍةالّصلاَو مْوّصلا ٍطوُقُس

 م لب منش اور يفك ل ىلع قي لك مك 5غ يم هلا يلا لع

 للا ىلض لك اب قل اشو رخل واتم نغ ؛رهس يلا ىلع يكل اذهب لاو

 دي َليِقَو ةمألا ٍةَساَيِسَو ِرّشَبْلا ٍةاَساَقُم نم هِيَ | َعِفُد مُلَمَو ِهِيَلَع

 يف ْمْلَسَو ِهْيَلع هلا ىَلَص لا ُتْيَأَر َلاق هع هللا َيِِضَ َيِلؤاَشلا نْسَحْلا يبأ ْنَعَ
 ُنْيَغ أل ٍراَرنأْلا ُْنْيَغ َكِلْذ ُكَراَبُم اي يِل َلاَثَق يِبْلَق ىَلَع ُناَمبل هن لإ كيلا اه ا انك ما
 ىَلَص ٌصَتْخاَف ِهْيَلَع َمْرُخ اًنِم َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص هب ٌصَقْخا اف يناثلا متل .ٍراَيمألا

 ةحئاَر هل ام مرتو ؛ِهْيَلَع ٍةََدَّصلا ميِرْسَتَ هلآ ىَلَعَو هْيَلَع ٍةاَكْزلا ٍميِرْسَتب م َو ِهْيَلَع ُهّللا

 ٍةَباَتِكل عش ءانكتم لكألا ميِرْحَنُو ؛يحَوْلاَو ٍةَكئالَملا ِء ٍءيِجم ِعْفَوَتل ٍلَصَبَو مرن ٌةهيِرَك

 َمكْحَيَو | ليني ىلع اهني اذ | ِهيْرَح لآ ْيأ هيمأل عزت ميرخُنو مهل ٍلضَرْملا ي أ ِرْغشلاَو

 :رثدملا] «رِيَكَتْسَت ْنْئْمَت الو :ىَلاعَت ُهَللا َلاَق َرِيَكَتَْيِل ْنَمْلا ميِرْسَتَو وٌّوُدَع نْيَبَو ُهكَب هللا

 ىل نيل دم ميرخت ؛ةقجد وب ياو كل يغأ لب لي رككأ طخ يش لا
 ؛اميإلا َيِهَو ِنيمألا ٍةئئاخح ميِرْخَتر ؛هلْ هَل َنوُكي نأ اَيئَمتَو هَل اًناَسِْهْسا لماقلا هب َحْنُم ام

 زِجاَهُت ْمَل ْنَم حاكي ميِرْحّتَ «لاَحلا هب ُرِهْشُي ام الخ ىَلَع ٍبْرَض ؤأ لثد ْنِم حاَبُم ىَلِ
 م 0

 ميرحستو ؛ قَمِلْسُمْلا ةمألا حاككي ميِرْحَنَ :ِةُيباَتكْلا حاكي ٍميِرْحَنَو ؛ةثهرك ْنَم كلاس مينو
2 

 ِتاَحاَبْمْلا ّنِم َمْلَسَو هِيأَع هللا ىَلَص هب ٌصَمخا اًميف ثيل ْمْسِقْلا) ٠ ٌريبكُتلا عِمَس اذإ ٍةَراَمِإلا

 يف تشل واو عاو هل هللا ىلض نو هيلع هلل ىلَص لع ل اهمطغن

 ةّوسن عب ْنِم َرَثْكَأ اكو ءاَعِجطْصُم موُئلاب ةؤوضو صِقَتْنَي 8 ٌصَِقَمْنَي ال ُهّنَأَو ءابْتُج ٍدِجْسَمْلا

 .مارخِإلا لاح يه حاكدلاَو
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 ىَلَع مُوَحَو هَ ُةَباَجِإلا اَهَمِرل ٍةيِبَح ِةَأَرما جاك يِف َبْغَر وَ أملا اًضر ٍرْيْغَب حاَكْنلاَو

 عْمجْلا لج و :اَهَئاَدَص ةّيِفَص هم َنْعِع هلْ ٍدوُهش اَلَو ْيِلَو الب حاكْتلاَو ءاَهُتَبَطِح ِرِيَ

 ٍةَيِراَج ْنِم ٍةّمْسِقْلا َلْبَق مَتْفَم || نم ءاَش اَم َيِفَطْصَي ْنأ ُهَل هَل نَأَو اَهِتَلاخَو اَهِتْمَعَو ِةَأْرَمْلا َنْيَ

 همْلعي يِضْقَي هنأ «ماَرخإ رب ةعَم لوحه ٍراَوَجَو اب ٍلهقلاَو هك ٍلاَِقْلاَو ءاهَِعَ

 بضَقْلا ٍلاَح يف ُءاَضَقْلاَو ىَونْفْلا ُهَل ُهَرْكُي َالَو وىِيَلَرِلَر ِهِيَْكِل ُدَهْشَيَو وقِيَلَوِلَو ٍهِسْنْتل يِضْقَيَو

 َسِيَلَو ةالّصلا ٍظْفَلب ءاَش ْنَمِل وُعْدَي ُهنَأَو ءاَضْرلا يف ُلوُقَي ب اَمُك ألإ ٍبَضَعْلا يِف ُلوُقَي هل هن

 اَهِحْنَك َلْبَق ألا ُعِليُْي َمُلَسَوِهِيَلَع هللا ىَلَص َداَكَ ءَكْلَم أ ّيِبْن ىَلَع الإ َيّلَصُت نأ انل

 امي يِراَذلا ٍميمت ءلْوَأ ٌضْواَع ْنَم رْفكب يللا ىف أو اَهْلُخ ّضرأْلا ُهَكَلَم ىَلاَعَت هللا نأ

 للا أ ٌعِطفُي ناك م يو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهنِ | َلاكَو َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص يلا مُهعَطْنَ

 ٍلِئاَضُفْلا ْنِم َمْلَسَر يأ ألا ىض وب طعنا اممف (عبازلا مس .ىلؤأ اًينُدلا ُضْرَأَ

 حوّرلا ّنْيَب ْمْدَآَو ابين ناك ُهْنأَو الح َنييينلا ُكَرَأ ُهنأب , مْلَسَو هِيَلَع هللا ىَّلَص صفا ٍتاَماَرَكلاَ

 ُتْبَسلا َّمْوي ىَلَب لاق ْنَم 5 ُلَوَأ ُهنأَو ُقاكيِمْلا ِهْيَلَع ٌدِجُأ ْنَم وأ ُهَنأَو ( ٌيِذِمْرَتلا ُهاَوَر ٍدَسَجْلاَو

 . هدرْيْغَو ُىَقَمْتَبْلا ُهاَرٌر 4 هلجأل اوُتِلَخ ِتاَوُلْخَمْلا م ٌيِمَجَو مد ْنَأَو ءُناطَْلا ُهاَوَر ْمُكَبَر

 و ٍناَنَجْلا ىّلَعَو ِءاَمَس َّلُك ىل ِشْرَعْلا ىَلَع ٌفيِرّشلا ُهَمْسا َبَتُك ىَلاَعَت هللا ّنَأَو

 + البز ل هب لعق أ عيل لع ةاَتيِمْلا َّلْحَأ ىَلاَعَت هللا َّنَأَو ءٌرِكاَسَع نبا ُهاَوَر اًهيِف

 ٍةَمْعِحَو ٍباَتِك ئِم ْمُكَدينآ اَمَل يِيْنلا َقائيِ ُهَللا َدحَأ ِْإَو» : ىلا ا اوشن

 4 هيِشْيتلا ْمُكَو ُه هنأ [ م١ :نارمع لآ «ةئرضَْتلَو هب نئمؤلل كَم اَمِل قُدَصُم وُسَر ْمُكَءاَجج

 لآذ ؛ةريغَو يقل وو خاف مآ نذل نم يسن يف قب مل ل و قفل يشكل

 ُهاَرَر ِةُُسلا ٌعوطُقَم اًنوُتْحَم َدِلُو ُهْنَأَو ؛ُهُرْبْغَو ْيِطِئاَرْخْلا ُهاَوَر ِهِدِلْؤَمِل ٌماكْضَألا ٍتَسْكُن
 اَعِفاَ اًدِجاَس ٍضْألا ىَلَع َعََو هنأ ؛ِدْعَس نإ ُاََر ْرَذُق هب ام امين َجَرَخ ُهنأَ (ُنِناَرْبَطلا

 ُهَل ًءاَض اًضأ اَهْنِم َجَرْخ اًروُن هِتدألِو َدنِع ُهْم ُهّمَأ ْْأَو ُهّنأَو ونت دأ ةقذ لوم حْوْضَتْملاَك ِهيعَبِْ

 مح ُماَمِإلا ُهاَوَ أعلا ُروُصُ 2

 ّح 5 3

 يف عْبَس نبا ُهَركَذ ةَكئالَملا كيرخقب ب ُكُوَحَتَي َناَك َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَدْهَم ّنَأَو

 ٍقْطْنلا ُبِحاَض ُهاَوَر ِهْيَ | َراَشَأ ُتْيَح ُلبمَيَو هِدْهَم يف َوُهَو ُهُنُدَحُي َناَك َرَمَقلا ّنَأَو ءصِئاَصَخلا

 وُبَأ ُهاَوَر ٌرحْلا يف ٌةَماَمَعْلا ُهنَلْذََط ُهْنَأَو ريع يِدِقاَولا ُهاَرَر ِدْهَمْلا يِف َمْلَكَت ُهنَأَو ؛موُهَْملا

 فيرّشلا ُهُرْدَص ْنّش ُهنَأَو «ُيِقَمِنبْلا هاَوَر ِهْيَلإ ْذِإ ةَرَجشلا يف ِهْبَلإ | َلاَم هنو هريََو مَع
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 ءٍتاَطْع تآلُك يخَلا ِءاَدِبا َدْنِع ليِربج ُهْطُع ُهنَأَو ُهُريغَو ٌمِلْسْم ُهاَور مْ َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 4«ىَأَر اَم ُداَوُقْلا بَذَك ام :ِهِلْوَقب ُهَبْلَك َرَكَذُك اًوُضُع اًرْضُع َنآْرَُقْلا يف ُهَرُكَذ ىَلاَعَت ةّللا ّنَأَو

 :ِهِلْوَقِب ُهَلاَسِلَو 14 :ءارعشلا] «كبْلَق ىَلَع نيِمَأْلا حولا هب َلرَتِط :ِهِلْوَقَو ١١[ : مجنلا]

 ُهَرَصَيَو [937 : ميم «َكيئاَسِل ُاَئْسي املك : هِلوَقَو [" :مجنلا] «ىَوَهْلا نَع ُقِطْنَي امو

 يب َكِهْجَو َبْلَقَت ىَرَن دن :ِهِلوَقِب ُهَهَْوَُو ١١7[ :مجنلا] «ىَنَط اَمَو ُرَصَبْلا عار اما :ِهِلْوَقِ
 :ءارسإلا] «َكِتْبُم ىلإ َةَلوُلْغَم ُكَدَي ُلَمِجَت آلّو» : ِهِلوَنب ُهَقْعَو ُهَدَيَو ١44[ :ةرقبلا] «ٍءاَمَّسلا

 َضَقْنَأ يِذْلا َكَرْزَو ٌكْئَع اًنْعْضَوَو َدَرْدَص كل عّرشت ملأ» 8 ُهَرِدَصَو ُهَرْهظَو [4

 : ناَّسَح َلاَق ٍدوُمْحَمْلا وللا مشا نم ُهَمْسا ْقَتْش و١1 :حرشلا] «ُكْرْهَظ

 ُدمَحُم اَذُهَو ٌدوُمَحَم ٍشْرَعلا وُدَن ُهَلِجيِلوِهْساْنِمُدَل ٌقَشَو

 داك ْمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ُهََأَو «ْمِلْسُم ُهاَوَر ُهلْبَق ٌدحَأ هب ّْمَسُي ْمَلَو َدَمْسَأ ّيْمْس ُهْنَأَو

 همامأ نم ىَرَي امك ُهَفاَح نَم ىَرَي ناك ُهَنأَو «ويِقْسَيَ هير هُمِهطُي امِاَط ٌحِبْضُيَو اًعِئاَج تبي

 ّنَأَو ءِْقَمْتَبلا ُهاَوَر ِءْرّصلاَو ٍراَهكلاب ىَرَي اَمُك ِةَم ةَملَظلا يف ليلا يف ىَرَب ناك ُهَنأَو «ٌمِلْسُ ُهاََر

 . يِقَهَِبلا ُهاَرَر َعيِضْرلا يِرْجَي ناك ُهَقيِر نَأَو مَع وُبأ هاََر َحْلِم لا َءاَمْلا ُبِذَْعُي َناَك ُهَقِيِر

 ىّلَص ُهطْنِإ أَو ؛ديف ُهاَمَدَق تَصاَ ٍرْخّصلا يِف ىَشَم اذ َناَك مّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنَأَو

 يربط ُهَرَكذ امك نول يتم ريغ ٌضيبأ اكو ْيِطْقْلا هلا ِهْيَلَع َرَمَش ال َمْلسَو هلع هلا

 هنو ءُةُعْمَس لَو ِِرْيَغ ُتْوَص ْعْلْبي أل اَم ِهْعْمَسَو ُهُئْوَص ناك ٌملْسلاَو ٍقالَصلا َِْلَع هلأ (ُهُرْيْغَو

 ُُرْيَغَو ًةَبْيَش يبأ ُنْبا ُهاَوَر طق َبءاَكَت اَم ُهْنَأَو «ُيِراَسُبْلا ُهاَرَر ُهبلَ ْماََي لَو ُهْنْيَع ُماَنَت َناَك

 ايينألا َكِلذكَو طق ملقخلا ام َمْلسو هلع هللا ىّلَص ُهَأَو طق يبل بهات ام يالا جرح

 هُرْيَخَو مي وأ َوَر كشملا َنِم َبْيَظأ ناك ْمَْسَو هلع هللا ىْلَص ُهئَرع أَ ؛يئاَرطلا ُهاَوَ

 هل يد لَو ٍضزألا ىَلَع ُلِظ هَ ْعَمَي ْمَل ُهّنَأَو ؛ُيِقََِبْلا ُهاَوَر ُهَلاَط ليوطلا َّمَم ىَشَم اذ ُهْنَ

 ءْطَق بابُ ِهِباَيِل ىلع َْقَ : ل هلأ ؛َمُلَسَو يع هللا ىلض ذو لا قف الو فش يب
 .ُهُريَغَو عْبَس نا هلا ُلْمَقْلا ُهاَذآ اَم ُهّنَأَو ؛يِذاّرلا ُرْخَمْلا اَمُهَلاَق ءُضوُعُبْلا ُهَمَد ٌصَمْمَيَل ُهْنَأَو

 هنَأَو «عمسلا ُقاَرِتَس رِيْسا ّمطَقْلا اَمُك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص ِهِئَعْبَم َدْنِع اوُمَطَقْلا ٌهئَهَكْلا ّنَأَو

 مهْيََع ءاَْنأْلا تاكو لبق اًمجْلُم اججَرْسُم ِءاَرْإْلا هَلْ قارب ّيِأ َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص

 ىَلِإ ماَرححْلا ٍدِجْسَمْلا َنِم َمْلَسَو و هيلع هللا ىّلَص ِهب رش ُهنأَد ؛انايرغ ةيكزت ٌمالْسلاَو ُةالّصلا

 جاّرْغِمْلا يِف ُهَطِفَحَو ىَرْبُكلا ِهَتاَيآ ْنِم ُهاَرَأَر ىلغألا لَحَمْلا ىلإ هب َجِرْعَو ىَّصقألا ٍدِجْسَمْلا

 »يو



 ْمِهب ىَّلَصَو ُمالُْسلاَو ٌةالّصلا ْمِهْيَلَع ُهَل هاَيبْنَأْلا َرّضْحَأَو ىَمَط اَمَو ُرَصَبْلا ٌعاَز ام ىّنَح

 مالكا نيب هَل عَمجو هيَ ىلا هللا ىأ ُهْنأَو ٍراملاَر نجلا ىَلَع ُهَعْلْطَأَو اًماَمِإ ةَكِئالَمْلاِبَو

 ُتْيَح عم ُريِست ةكيالتلا ْنَأَو ؛لّبحلاِب ىَسوُم َمْلُكَو ىلغألا عقلا يِف ىَلاَعت ُهَمْلَكَو ِةَيؤُدلاَ
 نأ انيَلَع ْبِجْ ُهنأَ ِنْيِنْخَو ِرْذَب ةوَْغ يف ٌْرْم اَمُك ُهْعَم ُتْلَئاَفَو ٍهرْهَظ فلَخ َنوُشْمَي َراَس

 «ّيبْلا ىلع َنوُلِصُي ةتكئالمو هللا نإ ِْيِل ْمْلسو بلع هللا ىَلَص ِهِيَلَع ْمْلَسَْو َيْلَصُ

 ٍقْسرادُمِب لغتشا الو ُبْْكي الز أرقي أل ين وْمَز ريغلا َباَتكْلا ينو ُهَنَأَو [55 :بازحألا]

 هينأي الإ : ىلاعت لاق ٍفيرخُتلاو ٍليِدبْتْلا نم ُكآْرُملا ٌرُهَو ِهْيَلَغ َلْزَنُمْلا ُهَباتِك ظفَح هللا نَأَو

 اَنِإ» :ىلاعت لاقو 145 :تلصف| «ٌديمح- ميكخ نم ليِزَْت ِهِفَلَخ نم الو ِهْيَدَي نيب نم ُلِطاَبْلا
 ْرْلَف ناصُثلاو ةدايرلاَو بيرشُتلا نم ْيأ [3 :رجحلا] 4ْنوُظِفاَحَل هَل انإَو ٌرُكذلا اَنْلْرَن نحن
 ول بيهملا حْيّشلا ْنِإ ىّثح ٌباَّذك اذه اينُدلا لأ ذأ لاَثَل ٍةطْقُت أ ٍفْرَحب ُهْرْيْغُي ْنَأ ُدَحَأ َلَراَخ

 قمتي ملو اذك ةباوصو ْحْيّشلا اهّيأ تأطشأ أ مْيَلُك ُن

 نأ عم هاوس ُريْمُتلاَو فيرخُتلاو ٌفيِحسْضُتلا هَلحد ذقر الإ باثك ل ُهْنإف بْتْكْلا َنِم هيغل ُكِلُذ

 ام ىلع لمتشي ةباتكت َّنأو ؛هداسفإو هِلاطُبِإ ىلع ٌةرْثَوْنُم ىزاَصُنلاَو ٍدوُهَيْلاَو ةذِجْلُمسا َيِعاَوَ
 نآْرقلا انزشي ذقلوط :ىلاعت لاق هيبلتتُل لفطح رشي ىلاغث ُهلأَو .بثكلا ميم هِيلَع ثلمْتْشا
 ال ممألا زئاسو ٍةّدُم برقأ يف ِنامْلِْلِل ٌرْسَبُم ُهَظْلَِق 1١[ 037 0137 117 :رمقلا] «ركْذل

 .ٍريفملا ْمَبْلاِب تكف ْمُهْنِم ُداَولا اَْيتُك ًظْمْسَي
 ُهنأو ءايئدلا تيقب اه ٌةْيقاب ٌةْبآ هناو ءاَريِسَِتَو انَِلَع ًاليهشُت ٍفْرْخَأ ِةَعْبَس ىَلَع لأ أَ هَ

 ُلْضْفُمْلا اّنأ ٍلاَوطلا ميسا يناثَمْلاِبَو ٍلُصَفْملاِبَ يِسْرْكْلا ةْيآِب صخ ُملَسلاَ ٌةالَّصلا هْبْلُع

 يِئاثَمْلاَو تاَرجُْلا ُةزوُس هل يِووللا جرو الخ هلأ يِفَو سائلا بِ دوُعأ لك ُهرجآ

 اَهُرِجآَو ُةَرقَبلا اَهْلُوَأ لاّوطلا ُعْبَسلاَو َةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح ْنِم ُيِراْخْبلا ُهاَوَر ْةَحسَتاَفْلا ُةَروُس يه
 سائجلأ ُنِئاَرَح َيِمَر ْمُهْضْعَب لاف ِنْئاْرَخْا خيام يطغأ ْمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىْلَص ُهْنأَو ؛ُلاَقَنألا
 آل ْيهلإلا َمْشألا نإ مْلاَعلا ٍقزر ْنِم َرْهَظ اَم لكف ْمِهِتاوَذِل ُهَنوُبْلْطَي اَم ِرْدَِب ُْهَ رخل ملام

 حيتافمب ىلاعق فلا امك خيئاقْلا هدد يذلا ْمْلَسَو لَ هللا ىَلَص دمحم دي نعل هيل

 َحيِئاَفَم ِهباَطْعِإِب ماّصِيْخألا ةْلِرَْم ميِرَكْلا َدْبْسلا اًذه ىَطْعَأَو ره الإ همي الك بكل

 َتِيب َمَلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص ُهلَأَو «ملكلا مِياَرَج ّيِتوُأ َمَلْسَو هيلع هللا ىّلَص ُهلأَو ِنِئاَرْحْلا

 ناك َلاَق هنأ ْمْلَسَر ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهلَع الغ هرْْطَو رباج ثيِدَح يف ةاجب ذقن لاك سائلا ىلإ

 ٍهِرْضَنَو ؛ةْلاَك سائلا ىلإ ِةَياَدِر يِفَو ةَرْسَأَو َرْمْخَأ ْلُك ىلإ ُتْئِعُبَو ٌةٌصاَخ ِهِمْوَق ىلإ ُتَعِبُي لا

5” 

 ُناّيْبَصلا لاقل هئم فرح ىف ٌدييْغَت ُهَل نفل



 موي ىلإ ةزيقنت هلا للا لع لزج أَ ءاَوُهْطَو اًدِجْسَ ِهنَأِلَو دل ضرألا

 ُلَوَت ْمَل ُميِظَعْلا ُنآَرُشْلاَو اًهُوُيَح لإ َقْبَي ملك اَِتئَِ ٌتْضَوَقْلا اَيينَل ٍرِئاَس ٌتاَزِجْعُمَو ٍةَماَيِقْلا
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 ةزجمغم ءاَيرألا ٌرككأ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلِص ُهْنأَو ٌةَعِتْمُم ُهيِضَراَعمَو ٌةَرِهاَق هن

 يذلا ٍمْوَي ىَلِإ ُدْيَوُم ُهَعَْش َنَأَو «َنيِلَسْومْلاَد ِءاَيْنألا ُمِتاَخ َمّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْنأَو

 ُهنَأَو قَماَيِقْلا | َمْوَي ابا ايلا ركثأ َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص ُهَنأَو . َنيلا عئاَرَش عجل حسان

 َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهّلََو ءةْعاَبْلا مِهِيلَع تحول هائلا ُهَََأ زآ َمُلَسَو ِهْيَلع هللا ىَلَص

 ِنْمَلْوَقْا ىّدْخِإ يف ةَكِئَالَمْلا ىَلِ َلِزَ مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُْأَ ءاَقاَمْتا نجلا ىلإ َلِسْرَأ

 .َنيِمْلاَعْلِل ٌةَمْحَر ّلِسْو أ َمُلَسَو ِهِيَلَع ُهللا ىَلَص ُهنأَو «يكبسلا ُهَسْجرَو

 ميال عي ْمدآ اي َلاَقَف ُنآْرُمْلا يِف م ْمهِئاَمْسأب ِءايبْنأْلا ْميِمَج بطاح ىَلاَعت هللا ّنَأَ

 هيأ اي بلا هيأ اي رشرلا اهي بألا ف وه ياخي ْملَذ ىتسم ا ىَيْحَي اي ايِركَ اي دوام ا

 هللا َلاَق ٍهِيْشاب ُهُؤاَدِ ِهَبْمَأ ىَلُع ىلع مُرَح َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهللا ىَلَص ُهْنَأَو ءُدْثْدُمْلا اَهْبَأ اي ُلْثْرُمْلا

 اوُلَعجَت آل ْيَأ 17 : رونلا] لاَضْمَي ْمُكِضْمَ ِءاَعُدَك ْمُكيَب ٍلوُسْرلا اعد اولَمَِت الو : ىّلاَعَت

 هللا يبن اي هللا ا ْنِكَلَو ٍتْوّصلا عْفَرَو همشاب اًضْعَب ْمُكِضْعَب ِءاَديك ُهئَيِوْسَتَو ُهَئاَدِ

 ٍكْوَقْلاِب هَ ٌرْخَي ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ُهْنأَو ءِتُْصلا ٍضْفْحَو عُضاَرُتلاَو ٍريِقْوُملا ْعَم
 وقلم هزه 3 يِْنلا ٍتْوَص قوق ْمُكئاَوْصَأ اوُمَْرَت ال اوَُمآ نيا اَهيَأ اب : ىَلاعَت لاَ
 ىَّلَص ُهنََو «[؟ :تارجحلا] 4ُنوُدُعْمَتل أل ْمُننأَو ْمُكَلاَمْعَأ طْبْسَت نأ نأ ضن ْمُكِضْمَب ٍرْهَجَع

 ٍءاَرَو ْنِم َكَتوُداَتُي ع َنيِذْلا نإ :ىَلاَعَت ُهَللا َلاَق ٍتاَرُجَسْلا ٍءاَرَو ْنِم ُهُقاَدِ ُمْرْحَي ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا

 4 اًريخ ناكل ْمِهْبَلِ عوخت ىنَح اوُرَبَص ْمَهْنَأ لَو َنوُلِقْمَي آل ْمُهُرتْك ِتاَرُْجْحْلا

 «ةّلُكْلاَو ةَّيَسَمْلا َنْئَب ُهَل َعَم عمْججَو ىَاَعَت للا ُبيَح ْمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هنأ «([4 :تارجحلا]

 عيمَجب َمْلُك م 1و هيل لا ىلص هو ورضعت ريقي هتايعبو ياسر ىلع متقأ ىلا كو
 . يخول ٍفاَئْضَأ

 يناربطلا جّرخأ ُهَلبُ يبل ىَلَع طبفت ْمَلَو لفارس ِهيلَع طب ْمْلَسَو يلع هللا ىَل ُْأو

 نم ْكْلَم ُيْلَع ْطَبَم ْدَقَل ُلِوُقَي ْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص هللا َلوُسَر ُتْعِعَس َرْمُع ٍنْبا ٍثيِدَح ْنِم

 دللي لرش نأ لاق ليازشإ غو يغب وعأ ىلع طي الز يل ليت ىلع طب موتا

 ّيَلِإ أم ذأك َليِرْبِج ىلإ ُترَظتف اكلم ايت تفش ْنِإَو اَْبَع اًبت تْفِش نإ َكَرْيَخَأ نأ يِنََمأ ُكِيلِإ

 نحر



 هر

 ُدْيَس َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُه هّلأَو ءاَبمَد يَِم ُلاَبجْلا ٍتَراَصَ اكلم اي ُتْلُق ينأ ولف ْعَضاَوَت ْنَأ

 يِديبَو ٌرْحْف آلَو ٍةَماَيِقْلا َّمْوَي َمَدآ ِدَلَو ُدْيَس اَنأ ٍظْفَلب َةرْيَرُه يب ِثيِدَح ْنِم ٌمِلْسُمُهاََر مَآ ِدَلُو

 هللا لاَ َرْخَأَت امَو بْنَ نم َمدقَت اَم هَل َرِفغ َمُلَسَوِهْيَلَع هللا ىَلَص ُهَنَأَو ءرخُ لَو ٍدمَحْلا ُهَوِل

 .[؟ :متفلا] 4َرْخأَت اَمَو َكِبْنَذ نِم َمّدَقَت اَم ُهَّللا َكَل َرِفْفَتِلط : ىَلاَعَت

 هلع هللا ىّلص هنو هيلع َبئاَعُت نأ حِصَب امم كم طرد ام عيمجج ُيِواَضيا لا

 أذ ؛نيؤتملا ةيلتل عيِمجَو نسما لك نم لص هَ للا ىلع حا مر مَْسَ
 لَغ ُذ ْوُجَي ال َمَُسَو هلع هللا لَ َهنأَو «ْملْسُم ُهاََر هئيِرق مس مْلَسَو هِيَلع ُهَللا ىَلَص

 لل دربك يف سَ هلع هللا ىلَص هلع لأدب تيا ؛ لَ اينما الوعل

 ص
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 ْيَأ [* : بازحألا] «4مُهَتاَهَن | ُهْجاَرْزَأَرِل : ىَلاَعَت َلاَق ِهِدْعَب ْنِم ِهِجاَوْزَأ حا مدح َمَّلَسُو ِهْيَلَع

 . ةيِصوُصْخَو ُهَل َةَمِرُكَت ُهَدْعَب ْمِهِيَلَع نَهَحاكِن مْرَح ا

 ماع 5 9 سَ 08 707 ل ا ا . ما ماو كدجل عوام م ه9 ل
 ةداَهْشلِل ْنهْنْكَأَو ْنهِجوُجُو ُفْشَك اَذَكَو رْزألا يِف هِجاَوَْأ ٍصاَخْشُ ُةَيْؤر مْرخَ هلأ

 ءابيلأْلا ّنِم ِِربَكِل َكِلُذ سيل مْلَسَو هلع هللا ىلَص هب هللا ىَلَع مَسُْي نأ ُوُجَي هلأ ءاَهِرْيْغَو

 1 َدَو ِهْبَلَع ُهَّللا ىَّلَص هِتاَب دألؤأ َّنَأَو ءءاَيِلْوَألاَو ِةَكِئالَمْلاَو

 ٍبْبَسَو بسن لك ْنَأَو ءُدْيَس اذهل يبا ْنِإ ٍنَسَحْلا يف ف ُمالّسلاَو
 ُُس | ٍةَماَيقْلا موي ْعِطَقُم

 تَسْئلاَر يِبَسْنَو يِبّبَس الإ ٍةماَيِقْلا َمْوَي ُعِطَقَْي ٍبَسْنَو ٍبْبَس ْلُك ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيّلَع َلاَق ُهَبَسَن ُهَبَسَنُو

 . جاَوزلاِب ُبَبَسلاَو ةنالولاب

 ْماَرَح َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ُهنِيَِأَو ِهيِذْؤُي َكذ ّنأِ اكَب ىَلَع ُرّرّملا ُروُجَي ال ُهنَأَو
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 ةَمِاَف ُهَدْئَِو له يِبأ ٌتْنِب بط ٍبِلاَط يبأ َنْ : َيِلَع نأ ةَمَرْحَم ِنْب ٍرَّوْسِمْلا ِنَعَف ٍقاَمنألاِ

 ْلَسَو هيل هللا ىّلَص يتلا تأ ُةَمِظاَق َكِلْذِب ْتَعِمَس اًمَلَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َيِنلا ُتْنِ
 ُرَوسِمْلا َلاَق ٍلهَب يبأ هذا كات ّيِلَع اًدهَو كت نبل ُتضَْت ال َكَأ نو راتب كتؤت ذإ كل

 نب اقل ابأ ثشكلأ يلو دفن نأ ل ده َدهشَت نيج غمس َمَلَسَو هيلع هللا ىَلَص ئبلا ما

 ال هَللاَو ُهَّنِإَو اَه رثتمَب ْنأ ُهَركأ اَمنِإَو يم ٌةَعْضَب ٍدمَحُم َتْنب ًةَمِطاَف ْنِإَو يبَقَدَصْف يِنئَدَحُن عيبّرلا

 اجرخأ ةبلجلا كلغ رك لاَ ادب داو ٍلُجَر دنع هللا ْوُدَع تي هللا ٍلوُسَر تلي ْعِمَمج
 ام يِنيِذؤيَو اَهباَر ام يِيِرَي ينم ٌةَعْضَب يبتبا نق اًضِنأ ٍرّرْسِمْلا ِنَع اَمُهَل ةّياَوِر يِفَو ٍناَخِْيّشلا

 مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِِلِإ ىَلَص ارسم يف ُدَحأ دي أل ملسَو هلع هلا ىلَص أَ ءاَهاّذآ
 ّ "م

 دي ال ٌناَطْيَشلا نإ ام ُهآَر دق مائَملاب ُهآَر ْنَم َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأَو ةَرْسَي َالَو ٌةَئْمَب

 ىو



 لَو ِةَطَقَبْلا يف يِنآَر اَمئَأَكَك وأ ٍةَطَقَبْلا يِف يِناَرَي رْيَسَك مامْلا يِف يِنآَر ْنَم ِمِلْسُم ٍةَياَدِر يِفَ دب
 . يب ٌناطْيّشلا لئَمَتَي

 ٍدَح ْنِم اضن ُهَلَو َقَحْلا ىأَر ْذَقَك يِنآَر ْنَم اًضِأ ٍمِلْسُم َدنع ةداكُك يبأ ٍةَباَدِر يِفَو

 شاب ىكششلا أ ؛يب َهُبَشَعُي ْنَأ ٍناَطْيْشَلِل يَ ال ُهنِإك يبآر ذك ماَمْلا يف يبنآن ْنَم باج

 ل لا ىلض هللا لوول هلع هلل يَ كات نإ يأ نع َرِآلاَو اَْندلا يِف ٌعِئان

 الَمأَتْسا َمب اَْبَر نلقي ِةْنَجْلا ىَلِإ اًمِهِب ُرَمْؤُيَك ىَلاَعَت ِهَللا يدي َنَْب ِناَدْبَع ُفَنوُي َلاَق ْمْلَسَو

 يبيلك ىلع كب يقف ملا لدا ىلا هللا لري ؛ جلا هب انيزاجُ ًالَمَع لمت ْمَلَو لَ

 لاك َلاَك ٍطيِرَش ِنْب ِطِيَبُت ْنَع ٍمْيَعُت وُبَأ ىَوَرَ .ٌدّمَحُم الَو ُدَمَحْأ ُُم مشا نم زاكلا َلُخدَي أل نأ

 ىّمَسَت اًدَحَأ ُبْدَعَأ أل يِلَالَجَو يِّرِعَو ىَلاَعَت ُهَللا َلاَق َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّنَص ِهللا ُلوُسَر

 .ٍراَثلا يف كوشاب

 نم اََِلع رح تمسي دام ْنِم ام لا ُهلَع هللا يِضَر ٍبِيلاَط يبأ نب ّيِلَع ْنَعَ

 ُيِملْيُدلا ٍروُصْنَم وُ ُاَوَر نير ٍمْوَي لك َلِزئَمْلا َكِلْذ هللا ٌسْدَق ألإ ٌدْمَحُم زَأ ُدَمْخ ُدَمْحَأ ُهُمْسا
 لوجو نوفاك دلجأل مأ انش ةئشا كك اس مساقلا ىبأ ٍةَينُكِب ىئكتي ْنَأ ٍدَحَأِل ٌَسْبَلَو
 لَو ُبْيَطْتلاَو ِهِثيِدَح ِةءاَرِقِل ُلْسْفْلا ُبَحَمْسُي ُهنَأ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍهِصِئاَصَح ْنيَو . ُكِلاَم

 يف هزم هب زوالا مالك نإ ملكت 5 هابخ يف امك صقشُت لب ثاوشألا هد عزت
 َناَك ٌفْرطُم َلاَق عِفَ زم ناعم ىلع ارقي نا فيرشلا لفل نم عوخشملا هب هِمآلَك لم ٍةَعْْرلا

 َنوُديرُت بشلا ْمُكَل وفي ْمُهَل لو 6 ُةَيِراَجْلا ُمهنلِإ ثب َرَخ ُهَللا ُهَمِحَر اَكِلاَم اَوَنَأ اَذإ سائلا
 لحد َتيِدَحلا اوُناَق ْنِإَو ِتْقَوْلا يِف ْمِهْنَلِإ ٌجَر وسلا اول د َلِئاَسَمْلا وأ َتيِدَحْلا

 ُهَل ىَقْلَتَو ُن ُناَسْلِيَطلا ٌجاّسِلاَو ُهَجاَس َسِبْلَو ْمُمَعَتَو اًدّذَج اَباَيْ ٌسِبَلَو بْيِطَتَو ٌلَسَكْغاَف ُهَلَسَتْعُم

 . ٌموُشُحْلا ِهْيَلَعَو اَهْيَلَع ٌسِلَجَي ٌجُرْخَيَف ٌةّضئو

 ْنُكَي ْمَلَو َمْلَسَو ِيَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ٍثيِدَح ْنِم ّغُرْفَي ىّنَح ٍدوُعْلاِب ُرخَبُي َلاَرَي لَو

 ْنَأ ُبِحْأ َلاَقَق َكِلُذ يِ ُهَل َليِقَف سْيَرَأ يبأ ْنْبا َلاَق ٌثْدَح اَدِإ الإ ٍةَّضِمْلا َكْلَي ىَلَع ُسِلْجَي

 لاقَْو انكم ٍَراَهَط ىلع الإ هب ٌتدحأ لَو َمْلَسَو هيَ هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر كيِدَح مَعَ
 راه ريغ ىلع تبوح ةعامجَو كيلو ات ةرخ ذُو بيسملا نب ديوس نع كِل لح هن

 ُمالسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهَتَمْرُح نأ ْكَش الَو َمّمَيَت اَهِرْيَغ ىَلَع َناَك اذ لشق ن6 ىف

 ِهِتاَّيُح يف ناك اَمُك ِهْيَريِسَو ِهِمْسا ٍعاَمْسَو هئيد ٍدَح ٍركِذَو ِهِرْكِذ َلْنِعَو ِهِتاَمَم َلْعَب ُهَرِيِقْوَنَو ُهَميِظْعَتَو
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 ل فبعد يزل اهلل وشل زدت الرو م طرح عسل برا نك
 . ْمالَّسلاَو ٌةالّصلا

 ِكِلاَمِل َمَقَو اَم َكّبْسَحَو ٍدَحَأل َموُقَي ْنأ مْ َسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِهِئيِدَح ِءيِراَقِل ُهَ

 ٍفالخب ٌةَظَْحَل هب ٌعَمَتْجا ِنَمِل ٌةَّبْحَّصلا تبت هنأ ٌمالَسلَو اللا هيلع هِصِئاَصُخ ْنِمَو

 ٍلوُصأْلا ٍلهَأ َدْنِع َدْنِع حيجّضلا ىَلَ ُهَعَم عاَمِتجْألا ٍلوطب الإ َتْيَِت لف يِباححَصلا َعَم يعل

 قِطْنَي ٍفْلجْلا ّيِاَرعأْلا ىَلَع ُهْرَصَب عَ اَم ريمي اهون وتلا صنم ْمظُع ُفْدَمْلاَو

 َكِلْذَتَول ٍذِيكيِج َنيِدوُجْوَمْلِل اًباَطِج ىّلاَعَت ُهَللا َلاَق ُلوُدُع ْمُهْلُك ُهَباَحْصَأ ّنَأَو «ٍةَمْكِحْلاِ
 لص رص هع ل

 يِباَحْضَأ | ا ْيَأ 1147 : لا 4اس نأ مكالمَج

 . ُهَفيِصُن الو ٍدَحَأ ْمّلَب ام ابد ٍدحُأ لكم ْمُكُدَحَأ َقْف وأ ِهِدْيِب يِسْفَت يِذّلاَو

 ْنِمَو . ْمُهَنولَي َنيِذْلا ع ل لق نت ىلا ع مشل قش لع ذل

 الَو ْيِبّنلا اَهْيَأ َكِيْلَع ُمالَّسلا ِهِلْوَقِب ؛ ُهُبِطاَخُي َيْلَصُمْلا نأ ُمالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع ٍهِصِئاَصَخ

 ِهْيَلَع بِْذَكْلا َّنَأَو ُهَبيِجُي ْنَأ ٍةالَّصلا يف ّرُهَو ُهاَعَد ْنَم ىَلَع ُبِحَي َناَك ُهّنَأَو ُهَرْيَغ ُبِطاَخُي
07 

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهّنَأَو ءَباَن ْنِإَو اّدَبأ ُئياَوُر ْلَبُْت مل ِهْيَلَع َبَْذَك ْنَمْف ِهِرْيَغ ىَلَع ٍبِذَكْلاَك َسْيَل سل ماع ع 0

 ؛الْصلا ْمهَلَع هَ َكِذك اَوهَسَو ادم اَِريِفَصو اريك ٍبوندلا نب وضم مّْلَسَ

 َكِلْذَكَر ٌصْنَن اَهْنأِل ىَمَعْلا لَو ٍنَمّزلا ليوطلا ءاَمْعإلا َالَو ُنوُنْجْلا ِْيَلَع ُروُجي مآل ُهَنََو ملّسلاَ

 ِءاَفَّشلا يِف ضاَيِع يِضاَقلا ُهَرْكَذ َلِيُق ُهَصَقتلا وأ يس ْنَم ُنَأَ ُمالّسلاَو ٌةالّصلا مهِيَلَع هاَيِبنألا

 . عاَمْجِإلاَو ّئملاَو باَتكلاب ُهَل اوُلَدَتْسا َدَنْساَو ُهُرْيَغَو

 اًمِلْسُم َناَك اذِإ ِهِلْثَق ٍبوُجُر يِف فتحا َنيِمِلْسُمْلا َنِم اًدَحَأ ُمَلغَأ آل ْيِباَطْحلا َلاَقَو
 ُبَهْذَمَو اَطَلَغ وأ اًوْهَس ىَعْدا ِنِإ ُهّرْذُع الو ُهئبْوَت ُلبقت َالَو هدر آل اًدَح ُلَتفُي ةّيكِلاَمْلا ُبَهْذَمَو

 لم كليا يف ع1 ا ا هك را لإ مالا نم عرش كي كل أ ميكا

 ُملّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع ِهِصِئاَصْخ ْنِمَو .َليُق الِإَو َباَت ُنِإَف ُباَتَْسُي ُدَْرمْلاَو ائيْمِئَأ ْنِم ٍروُهْمَجْلا
 ٍناَمْتلا ٍنَه ِْيلَُو داَهَش مير ةَداهَش ِهِلْئَجَع ماَكحألا نم ءاَس اَمِب ءاَش ْنَم ٌصْخَي اك ُه

 ُهَدَحْجَن اسرق ٌيِباَرَْأ ْنِم ىَرَتْشا م سو هيلع هللا ىّلَص هلا َلوُسَر نأ ُهلَع هللا َيِضَر ريب نبا
 يد يباّرغألا َلاَقْف ُهَتْعِب َكنَأ َكِيَلَع ُدَهْشَأ اَنأ نياَرعأ ا َلاَقَ ُةَمْيَرَح ءاججَن ياَرغعألا

 َكذَهش مَ ان ُهمْيَرُ اي َمُنَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُس لاق مثلا ينطغأك َُميْْخ
 ما ارو# يي

 لا وش نكت نياخألا 5 تع ىلع كتم آلآ ِءاَمَسلا رْبَح ىَلَع َكقُدَصَأ ا أ اَنأ َلاَك ُدَهْشَن
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 ُهَتَداَهَش ُلِدْعَت ْنَم مالسإلا يِف ْنْكَي ْمَلَ رْيَلُجَر ٍةَداَهَشِي ُهَئَداَهَش ُلِدْعَي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 .ُةَمِيَرْح الإ نْيَلْجَر ةَداَهَش

 هيآلا هذه ْتَلَرَن امل ْثَلاَق اَهْنَع ٌمِلْسُم ىَوَر ةّيِطَع ْمأِل ٍةَحاَبْلا يِف ُهُصيِخْرَت َكِلُذ ْنِمَو
 ْتَْلاَق [5١؟ : ةنحتمملا] ؟ٍفوُرْعَم يِف َكَئيِصْعَي الو اَنيَش ِهَللاب نُكِرْشُي ؛ ال نأ ىَلَع َكَتمِياَبْيِ

 م

 4 الك ماجا يف ينودتسأ اوثاك ْمُّنإَ ٍنألك لآ ألإ هللا َلوْسَر َر اي ٌتْلُقَف ٌةَحاّيلا ُهْئِم ناك مهر

 َجَرْخأ ِسْبَمُع تب ءاَمْسَأِل ٍداَدْخإلا ُكِوَت َكِلُذ ْنِمَد .ٍنآلُث لآ الإ َلاَقَك ْمُمَدِمْسَأ ْنَأ ْنِم يِل
 لا لوس يل ذك بيل يأ نإ غم بأ انل ثلا يت لي هاتشأ نع دنس نا

 َبْوَل يِسَبْلا يأ يِبْلَسَت ُهَلْوَقَو ٍتْئِش ام يمتضا ْمُن اًنألئ لست مْلَسَ ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص
 يس

 اَهَّسْأَر ُدِحْمْلا هب , يطْمُ ُدَوُْسْأ ُبْوَت ّوُهَو قس اَذإ | ُهَأْدَمْلا ِتَبَّلَسَتَو بآلشلا ٌوُهَو ٍداَدِحْلا

 َلْبَك ْزِعَمْلا ِدَلَو نم ىكلألا ٌقائَعْلاَ .راَبب نب ُةدْرُب يبل ٍِقاَتَعلاِب 5 ُةَيِحْضَأْلا كلذ ْنِمَو

 نوحلا اًهِلاَمكَتْسا
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 يَلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر جْرر دق ٍنآْرُقلا نِم ُهَعَم امي ٍلُجْرلا َكِلُذ ُحاَكْلِ َكِلُذ ْنِمَ

 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهْنَأَو «ا ءارهَم ِكَدمَب يحل ُنوُكَ ال َناقَو ٍنآرْقْلا نم دوش ىَلع أرنا َمْلَسَو

 يف اًهْعَجَوَو ىٌمَحْلا ىّدَأ ُكْعَوْلاَو رخألا ٍةَفَعاَضُمِل ِنلَجَر ُكَعوُي اَمُك ُكَعوُي َناَك َْمْلَسَو

 ُيَتْهَِبْلا ُهَرَكَذ ِهلاَح ْنَع ُهْلَأْسَي ه ٍِضَرَم يف ماي ةثالث هَل َلِسْرَأ مالّسلا ِهْيَلَع َليِرْبِج َّنَأَو ءِنَدَبْلا
 مرو م لع

 ةَراَتَجْلا ِءاَعُد ٍرْيمِبَو ماَمِإ ريب اجاَوْفأ اجا ارفأ مالا ْيَلَع ىَلَص ُمالسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلع ُهنََو

 ٍمدْحَل يِن ُهَل َشرْكَر «يِتَأَيَس اَمُك ماّيأ ٌةنالَ ٍنْفَد الب ُكِرْتَو ُهُرْيْغَو ُيَقَهَِبْلا ُهَرْكَذ ٍفررَتِمْلا
 ُهّنَأَو َمْلَسَو كة لس هوت غب شيلا تقلد ءائّمَح يف ٍناَمَرْرْكَم ٍناَرْمَأْلاَو ٌةَفيِطَق

 وُبَأ ها اور ُمالَسلاَوٌالّصلا ُمِِبََع هايل َكِلْذَكَو َمّلَسَو و ِهِيَلع هللا ىَلَص فيلا ُهُلَسَج هس ىَلْيي ل

 ُيِئاَسْنلا ُهاَوَر اَمِل َنوُنَروُي أل ءاَيينألا َكِلْذَكَر ُتَروُيَآل مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُه أَو ُهُرْيَغَو فاح

 . ُتَوُن ل ِءاَيبَْألا َرِشاَعَم ان اًعوُنْرَم ِرَْبْرلا ِثب بيد نس

 يَلَع اَْنألا َكِلْذَكَو ِةماَقِإَو ٍناْدَأَب هيف ِيّلَصُي ِِرْبَق يِف يع < َهّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنأ

 نأ ُهُرْيَغَو راجل نبا ىكح ذو وجاوزَأ ىلع هدم أل لبق انهو مالَسلاَ لش وناَعَ

 َلاَق ٍدجْسَمْلا يف ٍبِيَمُملا نب هِهَسَ ُسانلا ّجّرَحَو ٍماَيَأ هل ٌةنالَق ٍةَدَسْلا ماَيَأ يِف َكِرُث ناَذألا

 ُتِيْلَصَق ٍرْبَقْلا يف َناَدَأْلا ٌتَعِمس مس رُهظلا ِتَر َرضَح اًمَلُ ِرْبَقْلا ىَلِإ ُتْوَنَدَن ٌتْشْحْوَتْساَف ٌديِعَسس
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 هَنَأَو لاَ ُتآلُتلا ٍتَضَم ىتَح ٍةَالَص لكِ ِرْبَقلا يِف ُةَماَقإلاَ ُناذَألا َكِلْذ ىَضَم مّ ٌرْهْظلا

 ُهُرْيخَو ُدَمحَأ ُماَمإلا هَ هْيَلَع َنيَّلَصُمْلا الَصض ُهْقَلَبُي كَلَم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ِهرْبَقب َلُكو

 7 دلو مالشلا يأ نع ينوُلي ضرألا يب ناس ةكيقلم هلل نإ فلي واحلا ةعشضَر
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 ألإ ّيَلَع يّلَصُي ِدَحَأ نم اَمْن ْمِهّلُك ِداَبِعْلا َْعْمَس ةاغأ اهل هلل إ راذع نع نئاهسشأل

 ِكَراَبْمْلا ُنْبا ىَوَر ّر ْمُهَل ُرِفْغَتْسَيَو ِهْيَلَع َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهيمأ اًمْعَأ ُضَرْعُت ُهْنأَو ءاَهيَملبَأ

 أ لانفأ ماس للا ىلع لل ىلع ردو الإ م ل نبل بسلا نإ دي ْنَع

 ِهِضْوَح ىّلَع ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَربنِم ّنَأَو ْمهِلاَمْعَأَو م ْمُهاَمِيِسب ْمُهُفْرَعَيف ةيْشْعَو ةَرْذُع

 م م رس .ِثيِدَحْلا يف امك

 ٍناَكَمْلا ىَلَع ٌةَضْوَرلا ٍةَعْرتلا ُلِضْأَو ِةئَجْلا عَرُت ْنِم ٍةَعْرُت ىَلَع يِرَبْنِمَو ٍةَياَوِر يِفَو

 ىَلَع هلأ ءَمَلعلا نم دَحأ فيلتخَي ْمَلَو .ةَضْوَر يهل ُنِئَمطْمْلا يف ثناك ْنإك ةٌصاَح عِفَئْرملا

 ُقِداَّصلا هب َرَبْخَأ ام لُكَو اَهيِف ٌرْجَعَأل ُةَحِلاَص َةَرْدَقلا نإ دوُجْوَم ٌسوُسْحَم نَح ُهنَأَو هرِهاظ

 للا ىص هيَ هرم ني امو «بجاو ب تيل بيلا روث نب مسوي هللا ىلَ

 ُهَللا ىّلَص ُهْنَأَو ءيِرَبْتِمَو يِتبَب ْنِئَب اَم ٍظْْلِب ُيِراَحُبلا ُهاَوَر ِةّنَجْلا ضاييِر ْنِم ٌةَضْوَر مْلَسَو ِهْيَلَع
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 2م ديلا ُهْنَع ُنَشَْي ْنَم ُلوأ َهَّلَسَو هيلع

 ْنِم لَو َمْلَسَو هََِع هللا ىّلَص َوُعَو ٌضْرَأْلا ُهْنَع ْنَشنَت نم ُلّوَ أ اَنأ مِلْسُم ِةَياَرِر يِفَو

 : 0 هنأ ءُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ٍطاَرّصلا ىَلَعُروُجَي ْنَم ُلْوأَو ِةَفْعَصلا نم لي

 الإ ُعْلَطَي رج ْنِم ام ٍراَبْحَألا بك ْنَع يِوُر اَمُك ِةكبدلَمْا َنِم املأ َنيِعْبَس يِف ُرَصْحُي

 نشف ىلع مهيب لرزرشب لحل طل هيف نب احب ين ب

 ّنِم املأ َنيِعْبَس يِف جْرَح ضْألا هلع ثُقشلا اذِإ ىّقَح ِكّلَم َفلأ َنوُعْبَس طَبَمَو اوُجَرَع

 ُهّنَأَو ؛ُيِفْلُسلا ظِفاَحْلا ُهاَوَر قاَرُلا ُتِكاَر ُدَّشْحُي ُهَنَأَو هَل َّنَو هْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ُهنوُرُفَوُي ٌةَكْتالَمْلا

 ٍِظْفْلِب ِكِلاَم ُنْب ُبْعُك ُه ُهاَوَرَو ُرَّسَبْلا اَهَل ُم وقي أل ٍةئَجْلا نم لكلا َمَظغَأ فَ ٍفِقزَمْلا يف ىَسْي

 ىَّلَص ُهْنَأَر ءاَرْضَح ٌةَلُخ يِبَر يِنوُسْكَيَو ْلَت ىَلَع يأ انَأ ُنوُكَأف ةَماَيِقْلا مْوَي ٌساَنلا شي

 َنوُرِآلاَو َتوُلوَألا هيف هبي هَ ُهموُقَي ال اًماَقَم ٍشْرمْلا ٍنيِمَي ىَلَع ُموُقَي مْ و هيلع هللا

 ماو

 .ٍدوْعْسَم نبا ُهأّوَر

| 
0 0 

 ينزل ىلع ةئوأ 0 ومما

 انا



 ُهْنأَو ىاّيبْلألا َدْعَب ِهْيَلِإ َنوُعَرْفَي نِيِح ٍفِقْوَمْلا لأ َنْيَب ِءاَضَقْلا ٍلْضَن يب ىَمْظُْعْلا ٌةَعاَفَّشلا

 هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأَو «ٍِباَسج ٍرََْب لا مؤ لاحد | يف ًةَعاّفّشلا ىَطُي مّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ُبِحاَص َمّْلَسَو ِِيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْنَأَو «ةْلَجْلا يِف سان ٍتاَجَرَد ِعْفَر يف َةَعاَفّشلا ىطْعُي َمُلَسَ
 ْنَم ُلَوَأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنَأَو ِءِراْرَبْلا ُهاَوَر ُهَمْحَت ُهَنوُد نَمَف ُمُدآ ِةَماَيِقْلا َمْوَي ٍدْمَحْلا ِءاَوِل

 . ةَنَجْلا َباَب ْعَوْفَي
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 م ل لع ذقن نأ ل مخ ذوو جلاب[ حلو لفات

 ُهاَرَرَو َكلْبَق ٍدَحأِل حن :فأ ال نأ ثزيأ كب ُِاَحْلا لوي خيفتسأك ةمايقلا مْوَي جلا ب َباَب يِنآ

 اكو ؛ةتفب أل مول لو قلق بعأي عش ال لوفي نراك مو ؟ َلاَق هيف ٍةداّيزي ُيِناَرَبَطلا

 قلَح ُكْرَحُي ْنَم ْلْوَأ اَنأ ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َلاَق َةْنَجْلا ُلُخْدَي ْنَم ُلَوَأ مْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ِهِصْئاَضْح ْنِمو (يِذ هلا ُهاَور خف َالَو َنيُِْملا ءَرَقف َيِعَمَو اَهيلِجْديَف يل هللا حتتفيُف ملا

 ِتوُفاَيِلاَو ٌرُدلا ىلع ُهاَرْجَم هِضْوَح يِف ٌليِسَي ٍةئَمْلا يف ٌرْهَن د رئوَكلا َمَلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص

 اَنَأَو) .ِةئجْلا يف ٍةَجرَد ىلع ٌيِهّو ُةَلِيِسَوْلا اَهْنِمَو «جلتلا ْنِم ضِيبأَو ٍلَسَعلا َنِم ىلخأ ُهقاَمَو

 هْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ُهَتْمَأ ٌلَعَج هللا نأ ملا (اَهَرَش ارو َمْلَسَو بَل ةللا ىَلَص وم ضصْئاَصَخ

 ماكخألا يَ َداَهَتجَألا ْمُماطْعَأَر ِءاَيبْنألا ٌةَْرَو ْمُهَلَعَجَر سائيل ْتَجِرْخُأ ِةَم د ٍةَمأ َرْيَح َمَّلَسَو

 هْيَلَع ىسيعَك اً َدَب ألا وذ ٍناَمَر يِف َلَخَد ْنَم لكَ مدا هِيَ ىدأ اًمب َنوُمُكْحََ

 ايت بات وهم َْلَسَو َِْلَع هللا ىّلَص ٌدُمَسُم ُهَعَرَ اَمبألإ | ملاَعْلا يب ْمُكْسَي أل ُهنإَك مالا

 ىلإ ٍقَب أَ مآلّسلا ِهْيلَع ٍرِضْخْلا وبني , ءاَمَلُعْلا ّنِم ٌلوُقَي ْنَم َكِلْذَكَ ملَسلاَو ُ ٌةالَّصلا امِهْيَلَع

 هنأ ُيِبَطْرَقْلا هللا دبع وبأ ُهَححْحَص ام ىَلَع ُساَل َكِلْذَكَو ِةلمْلا ِذَه ماكخأل ُعِباَت ُهنإ ويلا

 اكَرَش اًذِهِب ىَنَكَو َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ائييت الإ ٌلوُسَو ُهعَبني ْنَم ٍلْسْرلا يف ذ َسِيَلَو اًضِنَأ يح
 .ةيدْمَحُمْلا ةألا هِذِيل

 ْمُهَلْضَم اَهب َناَبَأ ْمُهلْبَق أ اهِيْؤُي ْمَل ٌصِئاَصْخب ٌةَفيِرلا هن ملا وه ىَلاَعَت هللا ٌصْح ذك
 لاق ُهْنَع ُهّللا يت اذلتخ يب نع ميل أ عزت < َكِلْلب ٌةَفِطاَن ُراَنآلاَو ُراَبْحَألاَو

 َرْكِذ اًهيف َدَجَوَق اه أَو لا هيلع تل امَل ىَسوُم نإ سو لَ للا ىلَص ل هللا

 دم هنأ َكلَي َلاَ يأ اَهلمْجاَف َنوُقباَسلا َنوُرِحألا ْمُه هنأ ِحاَولألا يِف ْدِجَأ نإ بَ
 يتم اًهْلَعَجاَف اًرِجاَظ اَهَنووَرْفَي ْمِجروُدُص يِف ْمَهُلِجاَنأ هم حاَولأْلا يِف دج يإ بر
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١ 

 آخ

 ا ب َلاَق



 َكْلَب َلاَق ىِيُأ اًهْلَعِجاَ ينل ولقب ال األ يف اجأ يإ با

 نع زغلول فاشل ياش ل جالا يف

 يل(

 5 ل.

 ل لا يأ طال باوتخ ركع هل ثيم اهأبع إو تاو ةمع

 ه1 بتم مَ اهي مل يسب ْمُهُدَحَأ مه اذ ؛أ حاَولأْلا يِف ُدِجَأ يّنِإ ٌبَر اي
 يف ُدِجَأ يِإ ْبَر اَي لاَ دَمحَأ هنأ كلب لا يِنمأ اَهَلَعاَفٌةَدِحاَو ٌةَئْيَس ْثْيِ اًهْلِمَع ْنِإَو

 كلِ كي َلاَك يت العجاف َلاَجّدلا ٌحِِسَمْلا َنوُلتفَيَف رجلا للا لوألا َملِْلا َنْوَْؤُي ُدْمأ حاَولألا
 .نيَئلْضَح كلذ َدنِع يطع َدَمحَأ ِةمَأ ْنِب يِلَعجاَف ُبَر اي َلاَق ٌدّمْحَأ ُدَم

 ّنِم ْنُكَو كبت ام ْلْخُف يِمالَكِبَو يِتالاَسِرِب سائلا ىّلَع َكُتيَئَطْصا يّنِإ ىَسوُم اَي َلاَقَ
 ىَسوُم َلاَق ُهَمقَر ٍساّبَع ِنْبا ٍنَع ٍموُهْفَمْلا تطلا ٍباَتِك ينو .ُّبَر اي ُتِيِضَر ْدَق َلاَق َنيِرِكاَشلا
 ّنَمْلا ْمِهِئَلَع تلزْنآَو ماما ْمهَْلَع َتْلْلَط يِئأ ْنِم َكِيَلَع مْ ممألا يف ْلَهَف بر اَ

 ممألا ِرِئاَس ىلع ِدْمَحُم ِةْنأ لضَ نأ َتِْلَع امأ ىَسوُم اَ ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبْس لاَ ىَوْلّسلاَو

 ْمُهاَداَتَف ْمُهَمألَك َكُعِمْسُأ ْنْلو ْمُهاَرَت نأ لاق مهِنرأك ٌبَر اَي لاَ يقل ميم ىَلَع يِلصْنك

 ْمُكيلَع يِتالَص ىَلاعت هلاَحبُس لاك كيبل ْمُهللا كِل ٍدحاَو ٍتْوَصِب ْمُهلُك اوُباَجأَك ىلا هلل

 ْمُكْنِم يبقَ ْنَمْك يِنوُلَأْسَت نأ َلْبَق ْمُكَل ُتْبَجَتْس تيتا يباع قبس يِوَمَعَو يِبْشْع ْثدَيَس يسر

 سو هلع للا ىلص لق يول أ ُتْدْفَغ هللا ُلوُسَر اًذِّمَحُم ّنَأَ هللا ألإ هلإ ذل ْنَأ ُدَّهْشَي

 ىنَح َكقْنأ أ 4ائيتان ذإ روطلا ٍبِناَجِب ٌتْنُك امّوإ» :َلاَقَف َكِلْذب ّىَلَع ْنْمَي نأ هللا دار
 هللا ُلَوُسَر لاق لاك ُهُعُهَللا َيِِخَر ٍسْنأ ْنَع مين يبل ةيلجلا يِفَو ْمُهَمالُك ىسوُم و قي

 ٌدَحاَج َوُهَو يقل نم هنأ َليِئاَرْس يب يل ىّسوُم ىلإ | ىَلاَعَت هللا ىحؤأ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص
 عم ُهَمسا تيك هني يلع مْ الح ُتَْلَخ ام لاق ُد ُدَمْحَأ ْنَمَو ٌبَر اَي لاَ ركل ُهُتلَحْدأ دم 3

 ىّنَح يِقْلَخ عيِمج ىَلَع ٌةَمْرَخ ْرحُم جلا نإ صْرَأْلاو ٍتاَوْنَسلا َقّلْخأ نأ َلْبَق ٍشْرَعلا يب يمسا
 لاح ْلُك ىَلَعو اطوُبُمَو اوُمُص َنوُدَمحي نوُداْمحْل لاق أ نمو لاق ُئَو وه اهل لحي

 مهْلِحدأَو ريسَيلا مهن لبق ٍلِللاب َكاَبمْرِراَهْنلاِب َنوُمِئاَص م ْمُهَفاَرْطَأ َنوُرَ ميو ْمُهَطاَسْؤَأ نودي

 أوم يعل ذك يا لا ذي يب يلف دن 30ه

 .ٍلالَجمْلا راد يف ُهَئْبَبَو كني ديب ُعَمْجْأَس ْنكلَو َرَخَأَتْساَو َتْمَدْقَتْسا َلاَث يبدل كلذ

 أ لا | يعش ىلإ | لاقت هللا تأ لذ م نإ ب نع
 َلْكَوَمْمْلا يِدْبَع مأّنلاب ُهْكْلُمَو ُةَبْيَط ُهْرَجاَهْمَو ُدْكَمِب ُهُدِلْؤَم اّيْمُع اَْيِمَأَو اَفْلُع اَبوُلُكَو اًمُص

 4١م /ةيدمحملا راونألا 00



 ْحَمْصيَو وُفعَي نِكلَو ةكبَسلا ٍةَكّيَسلا يِزْجيأل راَتْخُمْلا َبَحَئئُمْلا َبيِبَحْلا ٌعوُنْرَمْلا ىََطْصُمْلا

 ٍظيِلَغ َالَو طَقب سئل ةلمزألا رج يف مين ع او ةلقنمْلا ٍةَميهَبِل يكب َنيِمْؤمْلاب اميِحَرٌرَِْيَو
 ْمَل جاَرُسلا بنج ىَلِإ ُرُمَي رَل اَْخْلِل ٍلاّوَ لو شفا ٍْيزَمم لَو ٍتاَوْسألا يِف ٍباَخَصض لَو

 ةلغبأ هيمدُق يخت ني ْعَمْسُي مل ليوُطلا يأ عار هلا ٍبَضقْلا ىَلَع يِشْمَي ْوَلَو هِتئيِكَس ْنِم ُهْئِفْطُي
 ممم

 ِنَع اًيْهَنَو ٍفوُرْعَمْلاِب اًونأ ٌسائلِل ثٍرخأ ٍةَمَأ َريَح ُهَنُ نم أ ُلَمْجَأَو َلاَك نأ ىلإ اًريِذْنَر 0

 ٍسْمّشلا ُةاَعُر ْمُهَو يِلْسُر هب ثَءاَج اَمِل اني ٍدْصَنَو يل اًصالخإو يب اَناَمِيِإَو يِ اًديِحْوَتَو و ِرْكلُمْلا

 ريبكدلاَو حبل منهل يل ثّصلخأ يتلا حامذألاو و وُجْوْلاَو ٍبوُلُقْلا َكْلِتِل ىَبوُط ِرَمَمْلاَو

 يف نوُنْصيو مهام متو ِجاَضَمَو ْمِهِسِاَجمَو ْممدجاَسُم يف َديجْْلاَو ديْشنلاَو

 ةَدَبَع يِئاَدعأ نب مهب ُمِقتنَأ يِراَصلَو يِئاَِلْوَأ ْمُه يِشْرَع َلْوَح ُةَكِئالَمْلا ْفْضَت اَمُك ْمِهِدِجاَسَم
 َءاعِتْبا ْمِهِلاَومَأَر ْمِِراَيِد ْنِم َنوُجرْحَيَو 0 اَعُكْرَو اًدوُعْفَر اًماّيِق يِل َن ْاَضْي ٍناَئْرَأْلا

 ْمِهِنيِدِبَو َعِئاَرْشلا ْمِهِتَعيِرَشِبَو َبْكْلا مهباتكي ٌميْخ أ اقوُقُص يله هس يف دوا و اًنولأ يِتاَضْرَم
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 ْمهْلَعجَأَو يب يئب َرْهَر يم َسِيلَك مِهتعيِرْشَو مهيد د يف َلْخْدَيَر مهباتكب نوي مل
 ينرشتس اولا إو ينو اوبش ذإ ثلا ىلع ادهش اسي : نأ مهلعِجأَو ممألا َلْصْنأ

 َرْشَألاَو ٍلَالَّثلا ىَلَع َنوُلْلَهُيَر ٍفاَصُنَألا ىَلِإ بالا َنوُدُشَيَو ٌفاَرْطَأْلاَو َهوُجّوْلا ٌَنوُرْهَطُي

 نتف ل وش راب لأ ل ل مرش ى عه قل يل

 وَ ٍميِظَمْا لضْلا وذ اَنأَو ماش ْنِم ِهبِيوأ يِلضُ َكِلْذَر ْمِهتَيِرْسَر ْمهِجاَهنِمَر مهيد ىَلَغَو

 ب ةرئيشلا ةرزجألا نش و لخلل ىل لك اعف هاش ني .مْيَعُن وب

 هيف اوُقَلَتْخاَك ْمِهْيَلَع ُهَللا ٌضَرَف يِذلا ْمُهُمْوَي اًذه ْمُث اِلبَق نِم ٍتاَتكْلا اوُتوُأ ْمُهنَأ َدِبب ِةَماَيِقْلا
 :يراخبلا ةاز لع دفب ىراضتلاو اخ ويلا ميم هي انأ اتاك ل لا اًناَدَهَف

0 

 هب اوُقلُك ام ُْهْنَع فْفْحُيَو ُفْذْحُيَو يأ «مويلَع تناك يتلا َلالفألاَو ْمهَرْضِ ا فب ىَلاَعَت

 و لق ٍةَبِطاَحْلا اَضألا عطَقَو ْطَحَلاَو ِدْمَعْلا يِف ٍصاّصِقْلا نييعَتك ِةَقاَّشلا ِفيِلاَكَتلا َنِم

 و غب للا ل لِ ينب نم ليلا ناك ذك وعلا يف سننلا لكَ سال

 ُرِصْأَي يِذّلا ُلَقْكلا رْضِإلا ُلْضأَو اَمُهُعِزْنَيْف َكِئَنْيَع َعِْنَت ْنَأ ُهَ ُهَتَراَفُك نأ ِهِتْئَب ِباَب ىَّلَع َبِتُك

 .هِلَمثِل ِكاّرَسْلا ّنِم ُهُسِبْسَي يأ ُهّبِح ُهَبِحاَص
 لال
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 يذلا يف ْمهبلَع ْلَعَي لَو ْمُهَلَف َناَك ْنَم ىَلَع َدّدَش امه اًريِثَك ْمُهَل ّلَحَأ هللا نأ اَهْنِمَر

 ٍقيِض ْيَأ 174 : : جحلا] «جَرَح نِم ِنيّدلا يف ْمُكيَلَع َلَعَج اَمَرؤ :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك جّرَخ ْنِم

 ىلع الك ام غرخلا كهل مم للا يجز يسب نان مهل ب ميلا دا ام بيل

 .ةمألا وله ْنَع ُهَللا ُهَعِضَو ٍدِئاَدّشلاَو رضإلا َنِم + ليِئاَرْسِإ يبن

 ٍتيَِحو ِِيَلَع اوُهِرْكُتْسا اَمَو ٍناَيْسْنلاَو َْطَحْاِ ٌةَدَحاَوُمْلا ْمُهْنَع َمَقَر ىَلاَعَت هللا نأ اَهْئِمَ

 َمْرْحَف ُةَبوُقعْلا ْمُهَل ْثَلْجُع اوؤطخأ ؤ أ دب اوُرِمأ امي اَْيَش اوُسَن اذ | ليِئاَرْسِإ وب ْناَك ْدَقَو سْفنلا

 ل 0

 هِلْوَقِل م داس ةلصلا ُمهِنَلع ؛ ايبا ل | ْمُهْرَِغ ديف سأل نيب لماك فضي

 «اتيب ٌمالْسِإلا محل ُتيِضَرَوط :جحلا] «ُلبك ني ىيِِلسُمْلا ْمُئاََس وفل : ىَلاَعَت
 ُجاتْسُي ال ام اَذهَو ٍةَمْدقتملا ممألا عئاَرَش عيمَج نب ُلَمكَ ْمُهَتَعيِرَش نأ اًهْئيَ .[" :ةدئاملا]

 رهو الج ةَميرَش ثنا دق السلا اللا ِيلَع ىسوُم ٍةتيرش ىلإ | ْرْظْناَو هِحوُضُوِل ِهِناَيَيِل

 ُتَنْرُخَو تائّيطلا ّنِم اَهُرْيَع و ِرُمظلا ُتاَرّذَو موخّشلا ُمُهِيَلَع ْتَمْرُحَو ْمِهِسوُفُن ٍلْثَقِب اوُرمأ

 ُهَلِمْخَي ْمَل اَم ٍللْغَألاَو ٍراَصآلا َّنِم اوُلْمْحَو َلْجُع ام ِتاَبُثعْلا ْنِم م ْمُهَل َلْجْعَو ُمِئانْمْلا ْمِهَِلَع

 َبَضْعَو اَسْأَب ْمِهْدَشَأَو د اَاََوَو يم ىلاعت وللا تلح مطغأ ْنِم ُمالَّسلا ِهْيَلَع ىّسوُم َناَكَو ْمُهْرْيَغ

 ٍرُهظُم يِف َناَك ُملَّسلا ِهْيَلع ىسيعَو ِهْيَل | ُرظنلا ٌعاَطَتْسُي ال َناَكَف وللا ٍءاَدْغَأِب اًشطَبَو ىَلاَعَت لل

 هيعيِرَش يف َسِيَلَو ُبراَحُي َألَو ُلتاَقُب آل َناَكَو ٍناَسْحِإَو ٍلْضق ُةعيِرَش ُهُيَعيِرَش ْتناَكَو ٍلاَمبلا

 لوب بف ل رمي ليجلإلا نإ ةاصغ ب مهو افلا مهيد يف هلع مرحي ىَاصاَو ب لا

 ْنَمَر َكءاَدِر ٍهِطْعَأَف َكَبْوُن ٌكَعَرا ْنَمَو َرَسْبَأْلا َكّدَح ُهَل ُرِدَأَك نَمْبَألا ٌكّدَح ىَلَع َكَمَطَل : ْنَم

 ٍةَدّسلاَو ِلْدَعْلاَو ةوقلا َكلَيِل عمال ٍلاّمَكْلا َرَهْظَم َناَكَ مْلَسَو يلع هللا ىَلَص انين اَنَأَ

 ُْهْئاَوْحأَو ممألا ُلَمَُأ هنأ عِئاَرْشلا ُلَمُكَأ ُهُئَميِرَسُف ٍةَمْحّولاَو ةئأَولاَوِنيّللاَو هللا يف

 ٍةَدّشلاِبَو اّبْذَ ٍلْضَفْلاِب اًضْرَ ٍلدَعلاب ُهُئَعيِرَش ين َكِلْذِلَو ِتاَماَقَمْلاَو ِلاَر ّرخألا ُلَمْكَأ ْمُهناَماَقَمَر

 َلْضُْمْلاَو هب ْوْمْأَيَو َلْدَعلاَو ُهَمَْحُيَر َمْلُظلا ٌرُكْذَيَف نيْللا عِضْوَم يِف ِنيْللاَو 1 ٍةَدّشلا ينل ب

 اَمَع ْنَمَقظ َلْذَع اًَذْهَق : ىروشلا] كاَهّلُثِم ًةعيس ْةَعِيَس ُءاَرَجَو» : ىَلاَعَت هِلوَقك هْيَلِإ ُب ُبدْنَيَو
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 :ىروشلا] «َنيِمِلاَظلا ُبِحْيَأل 3 ائإ» لضق اذ 5 ٠:[ :ىررشلا] علل ىَلَع ُهْرِخَأَن َصَلْصَآَو
 :لحنلا] «وب ْمُتْبِقوُع اَم ٍلْئِمِب اوُبقاَعَف | مقام ندد : ىّلاَعَت هلْوَكَو ملظلل مير ث اَذِهَق

 [1؟* :لحنلا] 4َنيِرباصلل ٌربَخ َوُهَل ْمُت بص نيت ملط ةيرختت لاقل باي الخ 07

 يع لك مولع مو لمحو اج ألا بلا اع ٌمْرُح اَم ٌميِرخَت َكِلْذَكَو ٍلْضَفْلا ىلإ ب

 نم لي مل عبق لك نم ىلع مو مش انيرخت يقلد بي لع غل لأ ٌراَضَو
 ِهِمْلِحَو ِهِمْلِع ْنِم مل َبْهَوَو ِةَعْمْجْلا ميك ْمُهلبق ملا هلَع كْلَض اَمِل ْمُهاَدَهَر ٍةَبوُشُع

 ينل لئك امك ألا يف هل اَم ِنِياَحَمْلا َنِم ْمُهَّل َلُمَكَو سائلل ُتَجِرْحُأ أ َرِيَخ ْهَلَعَجَو

 ٍبُْحلا يف همك ام ٍنِاَحَمْلا نب مهباثك يف َلئَت ام هب ءاَيبْأْلا يبن ُهَقْرَك ام نِساَسَمْلا ْنِم

 اَمَو مكاَبَتا َوُم9 : ىَلاَعَت هللا َلاَق اَمَك َكرَبِجُمْلا ْمُه ُةَألا هِذِهَن هَيَعيِرَش يف َكِلْلَكَو ُدلْبَ

 ءاَدَهش مالا وي ْمهَلَعَج ىلاعَت ُهل اَهْئِمَو كال : جحلا] 4جَرَح ني ٍنيلا يف ْمُيلَع لج

 نوُصمتْجَي ال ملأ المو ؛ميمنأ ىلع نييهاشلا ٍلْسْرلا ُماَقَم َكِلْذ يف ْمُهَماََأَ سائلا ىَلَع

 ةلالَض ىَلَع يتم م َعِمَتِجَت أل ْنأ يِّبَر ُتْلَأَس ِثيِدَح يف ُهُرْيغَ ُدَمْحَأ 3 ُهاَوَر َةَلالَض ىَلَع

 ءاَباَذَع ْمُهَلْبَق نَم ثاليخلا َناَكَو هَمْحَر مُهكالحلا نو ُةْجَح ْمُهَعاَمْجِإ نأ اَهْنَِر ءاَييِناَطْعَأَف

 حلاو لوألا لعل اوُثوأَو اًراَمْعَأ ْمُهْرَصُفَأَو ارأ عقزفأو اهنغ لا لقأ ْمُهْن فن أ اًهْنِمَو

 وهو اتشإلا اثرأ مَ اهني 0 ع
4. 

 دبع ممل َتَحِضَتْفاَف عمألا ري أ ْمُهْنَأَو

 ٍةَدُكْؤُمْلا نئشلا نم ُةعِلاب . ةمألا هله له صِئاَصْخ ْنِم ُةلِضاَف ٌةَصيِصْخ

 محك سلو # عل َفدََو ةمألا و هذه ٌمّرُك مس عر "م مال

 م وم مر

2 
5 

00 
 دبَأ يف ٌفحَص َوُه اَمْلِإ د ا ايم ل ألا لمد ميل 0

 ْمِهشكب ُهوُفَحْلأ ام ام َنْيَبَ بَ ٍليجْنإلاَو ٍةاَرْوَنلا َنِم َكَرَن ام ًّئ نشب ٌرييمَت ْمُهَدْنِع ٌسِيَلُك ْمُهَراَبُْح أي

 صْنَت اَمْنِإ اًهيبَنِب افَرَش 5 هلل اهات ةفيرشلا ألا وذ ول ٍرْيَغ ْنْع اَهوُذَحأ يتلا راَبخنألا َنِم

 ف مُر ىقانتت ىلح هلم نع ةئامألاَو قذضلاب بامر يف ٍنوُرْمَمْلا هللا ٍنَع كبح
 م

 ْنَمِب َةَسْلاَجُم َلَوطألاَ طبضألاف طبضألاَو طيات ظّْمخألا اوُقِرْعَي ىّتَح ِثْبلا ٌدَشَأ ٌنوُيَسْبَي

 نم وبدي ىَّنَع مح ركغَأَو اًهْجَو َنيِرْشِع ْنِم ٌتِيِدَصْلا َنوُبْْكَي ْمُث َةَسْلاَمُم َرَصْقأ َناَك ْنْمِم ُهَقْوَ
 ْمُهْنأ اهْئِيَو «قّمَأْلا وِذَه ىَلَع هللا لضم ْنِم اًذهَق اّدَع ُهوُدْعَيَو ُهَقوُرُح اوُطِبْضَيَو لْلُرلاَو ٍطْلَخْلا
 ُمُهْنَأ اًهْنِيَو 0 ل هللا ُدْمَأ َيِتَأَي ىَّنَح ُنَحْلا ىَلَع ٌنيِرِه اَظ ْمُهَنِم ٌةَقِئاَط ُلاَرَئ ذل
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 ٍساّبَع ِنْبا ِنَع مي وُبأ ُهاََر مَمأْلا ْنِب ضْألا ُمُهَع شنت نم ُلوَأ ْمُنأب ٍةَرْجَآْلا يف اوُضَتخا

 .ٌرخف الَو يِتمأ ْنَعَو يْنَع ٌصْرَألا ْنَشن هَشْنَت ْنَم ُلْوَأ اَنأَ ٍظْفلِب اًعوُقْرَم

 اَهْنِمَو «يِراَخُبْلا ُهاَوَر ِءوُضْوْلا ٍراَنآ ْنِم َنيِلجسَحُم اًوُغ ِةَماَيِقْلا َمْوَي ٌدْوَعْدُي ْمُهَّنأ اًهْئِمَر
 لأ ظل اًعوُرَم ربا نع ريغ ريرج اود لاَ ناَكَم ىلع ٍفؤَملا يف نوُنوُكي مَ
 ُهَبْذُك يبل ْنِم اَمَو ان ُهّلَأ دَو الإ ٌدَحَأ ساكلا َنِم ام الحلا ىَلَع َنيِفِرْشُم مْوَك ىَلَع يِتئأ

 ْمُهّنأ اَهْئِمَو لت ىَلَع يِتمأَو انأ ُنوُكأ ِةياَرِر يِفَو هب د ةلاَسو لَ هلأ هل دهن نحن الإ همر
 يلا ِنَع ُهلَع هللا َيِضَر باَطَخْلا ِنْب َرَمُع ْنَع ُيِناَربَطلا ىَوَر ممألا ِرِئاَس لب ةلجلا َلوُلْخْدَي

 ىّنَح ممألا ىَلَع ُتَمْرَحو اَهّلُخدَ ىّنَح ِءاَيبْلَأْلا ىَلَع ُةنَبْلا تم مدس ّمّلَ و ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص

 ىَعْسَي ْمُهَروُ نأ اَهْنِيَو دلو ذم اور مهياميأب مهتم ةوئؤي مهل 1ك أ البت يأ اهلخذ

 ةينم عثرت أ هس نك ,”م هج هما سرام ,7 همة مم - 01 يا هم

 : ىَلاَعَت ُهَلوَق اَمْأَو ىَعَس اَم الإ ْمُهَلْبَق ْنَمِل َسْيَلَو ْمُهَل ىَعْسُي اَمَو اْوَعَس تطل قت 0

 ل ئيؤملا انو ركب ةمرشغم نبق .٠ :مجعلا «رتش أل تق نبل أو
 ْنِم ِتّيَمْلا ىلإ ٍةَءاَرِقْلا باَوْن ٌلوُصُو نأ يناس لاعلان وب ٍنيْذلا ٌسْمش َرَكذَو 0

 هم

 : عامجإلاب ٌراَفَْتْسألاَو ُْاَعُدلاَو ُةَقَدَّصلا ُهْعَن غفلت اَمَك ٌحيِحَصلا َوُه نيج "بج

 ّنِم نأ مْيَقْلا نبا ىَكحَف َمْلَسَو ِيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلِإ ِةَءاَرِقْلا ُءاَدُهِإ ام

 لفي هَل نك كِل نع نع مُلَسَو لع للا ىَلص نبل ناك نو سا ل ير ا

 َيِضَر يِعِفاّشلا َلاَق .ءْيَش ٍلِاَعْلا رْجَأ نم صفي أ ربع نب هْمأ نم ايَح لو نم لع أ

 ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُيِئلاَر الإ | مْلَسَوِهِيَلَع هللا ىَّلَص يلا ِةمَأ نم دَحَأ ُهَلمْعَي ِرْيَخ ْنِم ام ُهْنَع ُهللا

 ُمهِلاَمْمَأَو َنيِمِلْسُمْلا ٍتاَسَح انَّسَح ُعيِمَجُف ِةَرْضْنلا ٍقيِقْحَت يِف يِغاَرَمْلا َلاَق .هيِف ُلْصَأ َمَّلَسَو

 آل ٍةَمَعاَضُم َّعَم رخألا َنِم ُدَل ام ىَلَع ٌةداَيِز َمْلَسَو و ِهَْلَع ُهَّللا ىّلَص انْيبُت ٍفِئاَحَص يف ٍةَحِلاّصلا

 ِهْجْبَشِل ُدَّدَجَتَي 0 د | ٍلِماَعَوٍدَتْهُم ّلُك ّنَأِل ىَلاَعت هللا لإ اَهُرُصْسَي

 لُك ْفْعَضُت اًذَكَمَو ٌةَِناَمَك عِباَوللَو ةَعَبْرَأ ِثِلاَثلا يل الث ِهِجْيَش َحْيَشِلَو رجخألا كل لِي

 ٍفلْسلا ٌليِضْفت ملغ اذه اليو مل تع لل ل نبل لإ قبل احلا ٍروُجألا ٍدَدعب ٍةَبَتْرم

 للا ىلَص يل ا لس هْيَلَع هللا ىّلَص يلا َدغَب ٌةَرَشَع َبِتاَرَمْلا َتْضَرَن اًدإَف ٍفَلْخْلا ىَلَع

 يلا ُرُجَأ ٌراَص َرّشَع يِداَح ٍرِشاَعْلاِب ىَدَتْما اًدِإَف َنوُرْشِعَو ٌةَعَبْرَأَو ٌفلَأ رخآلا َنِم َمْلَسَو ِهْيَلَع
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 ُهَلْبَق ناك اَم ْفَعاَضَتَي ٌدِحاَو َداَدْزا اَمَّلُك اًدذَكهَو َنيِعَبْرَأَو ٌةَيِناَمْنَو نْيَقْلَأ ْمِلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ”ىج مر يسرا مامن لما سرس 2 ةرسادم م هيل سوا ميم 4 سا ماس 1 ا م

 .ه | ْمُهُضْعَب َلاَق اَمَك اَدَبأ

 َعُم ٍفيِرْشُنلا ٍةَداَيِز َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هَل ِءيِراَثلا ٍءاَعُد ٍلاَكْشِيْسا ٍنَع ُباَجُي اَذِهِبَو
 هَِاَرِق َلوُبَق ّنَأ ظل َيِعاّذلا ّنَأَكَف ٍفَرُشلا عاَرْنَأ ِرِئاَس يِف ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ِهِلاَمَكِب ملهلا
 ٌهلّصلا ِهْبَلَع ٌعراشلا َوُمَو ِلْوألا مْلعُمْلِل َنوُكَي ىتَح اًدَكْهَو رخأ َريِظَ ِهِمْلعُمِل ْنَمَضَعَي
 هل َنِئاَضَم َمَلَسَو ِِيَلَع هللا ىَلَص للا ُلوُسَر ٌصقخا دق ٍةلمُجْلابَو َكِلُذ عيمجب ُريِظَت مالَسلاَر

 .[4 :ةعمجلاو 27١ :ديدحلا] «ميِظَمْلا ٍلْضَفلا وذ ُهَللاَو ُءاَشَي ْنَم هيتؤُي

"1 



 ِصْئاَصخب ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِِئَلَع هِصيِصْخَت ِهِصيِصْخَت يف

 ميركَتلا ٍفِئاطَل ٍموُمْعب هميم يمعتَو ءاَْسإلاَ جاّرْغمْلا

 ىَرْبكْلا ٍةَدَهاَشُمْلاَو ٍةَمَلاَكُمْلاِب ِبيِرْقَتلا ةَرِضَح يف

 ىَوُقَأَو ِتاَنْيَبْلا ٍنيِهاربْلا ٍرَهَظَأَو ٍتاّرجُْملا ٍرَهْش ذأ نِم ٍجاَرْعمْلاَو ِءَرسإلا ٌةّضق نأ مّلْغا

 .ٍتاَيآلا معو ءابنأل ٍقَّدْصَأَو ِتاَمكْحُمْلا جَجْحْلا

 دوُهمَحلا بق اذه ىلإ اهل ٍةِلا يف قي هدَسجَو جورب داو ةازشإ هلأ قتلو

 يي لَ ٍةحيِحَّصلا ٍراَبْخَألا ُرِهاَوَظ ِهْيَلَع ْتَدَراَوَنُو َنيِمّلُكَتُمْلاَو ِءاَهَنُقْلاَو َنيِيُدَحُمْلا ِءاَمْلُع ْنِم

 4ث يلع ِءَنألا نم هاوس ٍدحأِل نكي مل ةئلَْلا ٍتاَرضَحْلا كلي ىلإ | مسجلا ُهاَرْسِإلاَو ُهَْع ُلوُدُعْلا

 ىلإ ْنِماَّئلاَو ٍِتاَوْمّسلا ىَلِإ ٌةَعْبَس ُةَرَشَع ِءاَرْسِإلا َةَلْيَل ٌجيِراَعَمْلاَو .ْمالَّسلاَو ٌةالّصلا ْمِهْيَلَعَر

 يف مألمأْلا َفيِرَص َمْلَسَو لع هللا ىَلَص هيف َْعمَس يِذْلا ىَوتْسمْلا ىلإ | ُعِاَتلاَو ىَهَتُمْلا ةَرْدِ

 ح ٍةَحْفاَكُحمْلاِ ِباطْخْلا عاَمِسَو ِةَيْؤُرلاَو ٍفَرْفّرلاَو ٍشْرَعْلا ىَلِإ ُرِشاَعْلاَو ٍراَدْنَأْلا ٍفيِراَصَت

 هك ٍلضَألا يف ْمُهني دع ةَباَحْصلا َنِم ريثك نع ءارْسإلا ُتيِلَح هَ ذَكَو .ّيِقيِقحْلا ٍفْشَكْلاَو

 ِداَنّرلا ُهْنَع ضَرْعَأَو ٌفوُبِلْسُمْلا هْيَلَع مم ْعَمْجَأ ِءاَرْسإلا ُتيِدَحف ةَلْمُجْلاَبَو َلاف مث َنيِرْسِعَو

 . َنوُرِفاكْلا ةرَك وَلَو هروث ميم ُهَللاَو مهِهاَوْأب هللا َروُن اوُقفطُيِل َنوُدِرُي َنوُدِحْلمْلا

 ُهَللا ىّلَص هللا يبن نأ ًةَعَصْعَص نأ كلَ نب نأ نع ةداتك نع يالا ىذه

 ٍرِجحْلا يِف لاَ اَمبُرَو ميطحسلا يف مِ ان اَنأ اَمَتَب َلاَقَف هب يِرْسُأ ِةَلْب أ ْنَع ْمُهَنَدَح َمّْلَسَو ِهْيَلَع

0 
 0 هقرخشل '

 0 يو كي عم

 ٌُء

ت بهذ ني تمطب ها مل وف انب هلق ل يبت
 رق
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 مف ْمْضَي ُقاَرُبْلا ٌوُه ٌسنَأ َلاَق ضَيِنَأ ٍرامِجْلا ٌقْوْكَو ٍلْغَبلا َنوذ َةَباَذِ تين مث ُهَقَب ُهَقَبطَأ ُهَقَبْطَأ مث يِرْدَص

 قاس ايلا هامشلا لأ ىتح ليرنج يب لطلا هيلع كلم فرط ىضفأ ذه رْطَع

 يف ايلا َملَسَو هيلع هللا ىَلَص يللا ٍةالَص رك دنَب ُهُدَْس يِئاَسَو هلوطب ٍثيِدَحْلا ي راَجبْلا
 ىَلِإ هْنِم ٌدِمَصَف َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص هَْلِإ هب , َيِتَأ يِذْلا جاّرغِمْلا ٍفْصَوَو ٍسِيْفَمْلا تيب

 لع هللا ىَلَص هللا َلوُسَو نأ ُهنَ هللا َيِضَر ِكِلاَم نْب ِسّنَأ ْنَع ُيِذِْرْدلا َجَرْخأَو .اَمَسلا

 ةلشلا لع ُليربج هل لاق ِهَلَح بحضقشاف امَجُْم اجر دب يمل هلي يقاوثلاب نبأ مََّسَ
 ضَقْراك ُهِْم هللا ىَلَع ُمّرْكَأ طق قْلَح َكَبِكَر ام يجتشَت انأ ِةَياَرِر يِفَو اذه ىَلَع َكَلَمَح اَم

 .اًقَرغ 0 هي

 يفز ُهاَذَي ْتَعْفَتْوا طبه اذإَو هالِخر ْتَمْقَترا ٍلَبَج ىَلَع ىّنأ اَذِإ ٍدوُعْسَم نبا ٍثيِدَح يِفَر

 فرع ُفْرعَو ٍناَسِْإلا دك د هَل هيَص يف ٍساَبع نبا ٍنَعَو احا هَل دعس نبل يات

 َكَسْمَأ يِذْلا َناَكَو .ةاّرمَح ٌةَتوُقاَي ُرْدَص َناَكو ِرْقَبلاَك بْنَ ُكالْظَأَ لبلاك ْمُئاَوَقَو ِسَرَفْلا

 .ٍدْعَس ْنْبا هور ٍليئاكيب ِهِماَمَربَو ليربج ْمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص هباكرب

 مْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هب يِرْسُأ ام ُلْوَأ هنأ سؤأ ِنٍْداَدَش َْع ُهُرَْعَو ِققِنبْلا ىَرر كَ

 ٍضْرَأب ُرم مك َتِرْثيِب َتيْلَص َلاَقَك ىَّلَصَف ْلَصَف لنا ُليِرْبِج ُهَل َلاَثَف ٍلْخَن ٍتاَذ فأي ْوْم

 لت لصق لنا لاق مْأ تي زم مث نيدمب تِنأَص لاق ىَلَصُم َلَصم للا لاَ ءاَضن
 العلا هبل يربح هاج امل نأ نع يلا ورد .ىَسيع َدِلُو ُتْيَح َتِيَْلَص َلاَقَق ىَّلَصَن
 ام ِهُللاَوَق ُقاَرُب اي ذم ليربج اَهل لاق ايد ْْرَسأ املك َمَلسَو َِِلَع هللا ىَلَص هَ ِاَرْْلا

 اَم َلاَقَك ٍقيرطلا بنج ىَلَع ِزوُجَعِب َوُه اًذإف َمْلَسَو ِهِنَلَع ُهْللا ىّلَص هللا َلوُسَر َراَسُق ُهلثِم ِكَبْكَر

 ٍنَع احدت هوُعذَي ِحْيَشب َوُه اذ َرِسي نأ هللا ءاَش اَم ام ٌراَسْف ُدْمَسُم اَي زِس لات ليربج اَي اًذه

 السلا اوُاقَف هلع اوُمأس ٍةعامَجب رم لَو رس لبرج هل لاَ دمحم ا ْمَُلَه ُلوُقَ : ٌقيِرطلا
 م ل

 ٌمالّسلا م يلع ذا لير ُهَ 5 َلاقك ِئاَح اي َكََِع مالَسلا ُرآ اي َكِيلع ملل وَ اي َكِيلُ

 ْنِم َيِقب ام الإ اَيندلا َنِم َقْبَي ْمَلَك تيرطلا َبِناَج َتْيَأَ يلا ُروُجَعْلا انأ ُليِرْبَ ُهَل َلاَق مث ءُّدَرَ

 اًينُدلا َكّبْنَأ ثّراتْمأل اًهَتْبَجَأ ْوَل اَمأ ايْنُدلا ٌدوُجَعْلاَو ُسِيِلْبِ كاَعَد يِذّلاَو ِزوُجَمْلا َكْلِت ٍرْمُع

 .مالَّسلاَو ٌةالّصلا ْمُهْيَلَع ىَسِيِعَو ىَسوُمَو ٌميِهاَرْبإَف َكِئَلَع اوُمْلَس َنيِذْلا اّمَأَو ٍةرجألا ىَلُع

 َكْنأ ُدَهْشَأ َلاَثَك ِهِرْبَق يِف يَّلَصُي َرُهَو ُمالَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ىَسوُمب ْرَم ُهَلَأ ةَباَرِر يِفَد

 دلع ءايخَأ مهنا ْمجِروُبُم يف َنوُنَصُي ٌمالْسلاَر ةالّصلا ْمهَِلَع هايل نأ َمِناَم لَو هللا لوس
 ع

 ع

 للا



 ىَلَع ْرَم ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ع ُهّنأ أ ٍراَربْلاَ ُيِناَربطلا َدْنِع َةَرْيَرُه يبأ ِثي ٍدَح يِفَو .ٌنوُقْرَرُي ْمِهْبَر

 اذه ام دا هلع ليج لق اك انك د امص ان ب يف ةرثشش ل

5 

 نم اقل امو بغض لاس ىلإ هسا مهل : َفَعاَضُت هللا ٍليِبَس يف َنوُدِماَجُمْا ٍءالُؤه لاَ

 ْتَخِضُر اَمْلُك ِرْخَّصلاِب ْمُهُسوؤُر ٌحْضْرُت ؛ موك ىلع ىأ مك قالا رَح وهو فِي هَ ميش
 لاكن َنيِذّلا ءالُؤه َلاَق ُليِرْبج اَي اذه ام َلاَقَف ءْيَش َكِلُذ نم ْمُهنَع ديمي َالَو ناك اَمُك ْتَداَع

 . ةَبوُثكَمْلا ةالّصلا ِنَع ْمُهُسوؤُر

 ُماَعْنَألا ٌحَرسَن اَمَك ٌنوُحَرْسَي ماكر ْمِهِراَبْدَأ ىَلَعَو ٌعاَقِ ْمِهِلَبْأ ىَلَع مؤَك ىَلَع ىثأ م
 1ك ةوثؤ 1 نيل رلؤح لاق ,الؤخ ام لاف مك تضر موو برصلا نوكأ

 يف ٌحبِضُن ْمحَل ْمهِدئَأ نب مك ىَلَع ىتأ م ديل مالي كبَر امو هللا ْمُهَمَلَظ اَمَو مهلا

 ام َلاَقَك ٌجيِضْنلا َنوُعَدَيَو ِثيَِحْلا هيلا ني وكب اوُلَعَجَف ٌثيِبح ٍرذِق يف ين ْمْحَلَو رق

 يِتأَيَف ُبّيطلا ُلالَحْلا ُْرَمْا ُهَدْنِع ُنوُكَت َكِتمُأ ْنِم م ُلْجّرلا اذه ُلْبِرْبَج َلاَك ٌليِرْبج اَي ٍءآلُؤْه
 هيو ممر

 اجر يأت ايط الالخ اًهِجْرر دنع نم موَُت أرَمْلاَو حِبْصُي ىَع امد تيب ةكيبخ أما

 ربح

 اَهْيَلَع ُديِزَي َوُهَو اَهْلْمَح ٌعيِطَت يال ٌةَميِظَم رطح ةمزح ْعَمج ذك ٍلُجَو ىلع ىلأ م

 الأ ىلع ُردْفَي آل سائلا ٌثاَناَم ِهْيَلَع ُنوُكَت َكِتْ هأ نم لجولا اذه َلاَك ليِرْبح اَي اذه اَم ُلاَق

 ليل ٍدح ْنِم َضيراََمبْمُُماَقشَو مهلا ُضَرْف مْرَق ىَلَع ىّنأ مث .اَهَِلَع َلِمَحَي نأ ُديُِي َرُهَر
 هو

 ل لك لج ا ام 3ث َكِلْذ ْنِم ْمُهْنَع كئْي أل تناك اَمُك ْتَداَع ْتَّضُْت اَمْلُ

 ٌعِجْوَي أ ةيري ذؤللا لج ميِظَع ل ةئي جري ريغ رجح ىَلَع ىتأ مك لاَ . ةئِْلا ُماَب
 5 لا كو مك لال ال ل ليج اا ان يكل رح نع

 اهدي نأ ٌعيَِْسَي لَ اَِيلع مَنْ

 اَي اًذه اَم َلاَقَف اَنْوَص ٌعِمَسَو ِكْسِم َحيِرَر هَ بة كير ف ةجزق وز ىلع نأ
 لم هم

 مى

 يِقٌرْبَتْسِإَو يِفَرُغ ترك دق ييَندعَو امي ينتآ ُبَر لوُقت جلا ُتْوَص اذهل لاك لِربج

 يتيِراَبأَ يِئاَحِصَر يِباَوْكَأَو يِبَهْذَو يِتْضِفَر يِناَجْرَمَو يِوُلْؤْلَو ينَقْبَعَو يِسُدْنْسَو يِريِرْحُو

 ٍنِمْؤُمَو ٍةَمِلْسُمَو مِلْمُص لُك كَل َلاَق يِئذَعُو اَمِب يِنِتآَك يِرْمَحَو يِنبَلَو يِئاَمَو يِلَسَعَر 2

 ادد يوك نم لِي لَو اَئْيَش يب ُكِرْشُي ْمَلَو 0
 00 1س ” ادت و ملم لع

 رم هتيفك ُلُكَوَت ْنَمَو هْيَراج يِنَضَرفَأ نو وهن اةيطفأ ذقق يأس نمو نب وهف يبيه
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 هيِقلاَصْلا ٌنَسْحَأ هللا َكراَبَتَو َنوُنيْؤُمْلا حلْفَأ ذك داعيِمْلا فِلخأ آل انأ الإ لإ آل ُهّللا انأ يِنْنِإ أ 8م 15 هم
 اَي اذه ام َلاَقك نم ابي َدَجَوَو اكلم ائْوَص َعِمَسَ ٍداَو ىَلَع ىثأ مَ ٌتيِضَر ْذَق ْبَْلاَق

 يِلالْعأَر يِلِسَألَس ُتَرْثَك ْدْقُف يِنَنْذَعَو امي يِنبآ بر ُلوُقَت َمْئَهَج ُتْوَص اذه لاق ليِرْبِج
 يَِتْدَعَو اًمِب يتق يْرَح ُدَنْشاَو يرن َدْعَب ْدَكَو يِباَذَعَو يِقاَسَْغَو يِعيِرْضَو يِميِحَحَو يِريِعَسَو
 ُْتيِضَر ْدَق ْتَلاَق ٍباَسحلا مْ نوي ال ٍرابج لكَ ةَرِفاَكَو ِرفاَكَر ِةكِرْشُمَو كرش لك كل َلاَث

 ْ ُهْبِج أ ملف كلأسأ ينزل ينيَِي ْنَع ماك يِاَعد ْيِقَهَلا دم ٍديِعَس يأ ِةئاَدي يفت

 لك زم ع او نرخ ةأَرما اَذِإ هيفَر ُهبِجَأ ْمَلَق َكِلْذَك يِراَسَي ُْنَع ُرحآ َيِناَعَد

 هَل َلاَك ٌلبِرْبج نأ ِهِبِفَو اَهْيَلِإ ثِفَمَ 2: هلأ ملَف َكلَأْسَأ ي ينزظلا ُدْمَحُم اي ْتْلاَقَق ىَلاَعَت هللا اَهَقَلَخ
 ْوَلَو ىَراَصنلا يِعاَدَف يِنانلا اًمَأَو َكْثْمُأ ْتَدّوَهَتل ُهتبَجأ ْوَلَر دولا يِعاَد َرُهَك لوألا يِعاّذلا
 . اًيئدلاف ةَأَْمْلا اًمَأَو َكّدَمُأ ثّرّصتل ُهَتْبَجَأ

 اهيلَع ىرخأو د هيلع سل بيَط مخل اهيلَع ةبزخأ ىأز هلأ دبع يبأ بيدح يفت

 هنأ هيِفَو َماَرَسْلا َنوُلُكْأَيَو َلالَحْلا َنوُكَرني َنيِذْلا 1١ ألؤه لير َلاَق َنوُلكأَب سات اَيلَع ني مَ
 نزل الأ مم هل ل لير أ زخ مغتعأ شفت انك تويت لأ عقئرطب مق رم

 َنيِذّلا ٍءالْؤه َلاَك َليِرْبِج ّنَأَو ْمهِلِفاَسَأ نم جي ْوْخَيَف اًرْمَج َنوُمِقَتْلَي ٍلبِإلاَك ْمُهُوِفاَشَم مْوَقِب قب
 نر في وق رم هلو نزلا أو وت يفتت اب لال اتي نأ راك

 ُتْقَئْوَأ سيْفَمْلا تي ُتِيَنَأ ىّتَح ِهيفَو َنوُذاَمْللا َنوُراْمعلا ْمُهنأَر َنرْمَعْطْيك ْمخْللا مهب

 1غ يلصق يسيفنلا تب ليربجت انأ تلد هيف هطيزت هيلا ينك يبل ةقاتلاب يا
 . ِنْيَتَعْكَر اًنِم ٍدِحاَو

 ينءاجف ُتْبَرَخ مث نْيََعْكَر هيف ُتْيّْلَصَ ُتْيْلَصُ ٌدِجْسَمْلا ٌتْلْخَد مث مِلْسُم لع ٍسّنأ ةياَوِر يِفَو
 يأ ؛رلطبلا كرا قيوتج ناك ىلا ثرخ 16 نبل نم ُانِإَو ٍرْمَح ْنِم هاني السلا هلع ليربج
 اقوال مالسإلا انه ةرطِفلابداَرْمْلا يِوّولا َلاََو ُةقلحْلا تي هيلع يذلا َنّبَللا توق
 عِكاَرَو ٍمِئاَق َنْيَب ام ُنيئِبْللا ُتْفَرْعَف ّدجْسَمْلا ُتْلَخَ ْمُن داَرَو هْوْحَن ٍدوُعْسَم نا ٍةَياَدِر يِفَر

 ي
 لير يبي أ اًنْمْؤُي ّنَم ٌرِظتئاَف اًفْفُص اَنْمُقَ ؛الَصلا ٍتميِقأف دوم ند مث ٍدِجاَسَ

 هنأ هيف
 هل هنأ

 ىنَح اوُعْفاَدَتَْف ٌةالَّصلا ِت تَميَقَأ ُيِئاَرَبَطلا َدْنِع ُةَماَمَأ يبأ ةَياَوِر يِفَو .مِهب ُتِيَلَصَف يِبَمّدَقَ

 ,مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص اَدّمَحُم اوُمّدَن
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 م مر

 َمَم ىَلَصَم َلَخَد ْمُن ٍةَر َرْخَص ىلإ ُهَسَرْف طرف لَن ٍسِدِفَمْلا َتِنَب ىنأ مث ٍديِعَس ٍديِعَس يبأ ْنَعَو
 قلل كوش ذم اذ لاق كات اذه نم ليج اول الصلات ِتّيِضُق اًمَلُف ْةَكِئَألَمْلا

 ةَميِلَخْلا َمْعيَو حَألا مغ ِةَفيِلَحَو خأ نم هللا هيَ اولا ْمَع لان ِنَلِإ ٌلِسأ ذَكَو اوُلاَك َنيِلا

 يذلا هلل ُدْنَحلا مالَسلاَر هالَصلا هيلع ميار لاقت ْمهبَد ىلع أَ ايلا عاّزأ اوُقل مف
 اَهَلَعَجَو الا َنِم يقر يب مي نيا هنأ يلَعَجَ امِظَع اكلم يِناطغأَو اليل يدخن
 يِبَمْلَك يِذْلا هْلِل ُدْمَحْلا َلاَقَن ِهّْبَر ىَلَع ىتن ذأ ماسلا ِهْبْلَع ىَسوُم ّنِإ ْمُث .اًمالَسَو ادرَ يلع

 يِدي ىَلَع َليِئاَرْسِإ يِبَب ًةاَجْنَو َنْوَعْرِف كالَه َلَعَجَو ةاَرولا ّيَلَع َكَرْنَأَو يِناَفَطْصاَو اًميِلكَ

 ُهّلِل ُدْمَحْلا َلاَقَق بر ىلع ىثلأ َْواَح نإ ْمُن .َنوُلِدْعَي ِهبَو ٌَحْلاِب َنوُدْهَي اًمْوَق يتم نيب َلَعَجَ

 يِعَم َنْحْبَسُي ٌلاَبِجْلا يِل ٌرْخَس مو ديِدَحْلا يل نألأَو وبول يَِمْلََو اًمِظَع اكلم يل َلَعَج يبل
 يذلا ِهْلِل ُدْمَحْلا ُلاَثَق ِهْبَر ىَلَع ىَثلأ َناَمَِلُس ّنِإ ْمُث .ٍباَطِحْلا ٌَلْصَمَو ٌةَمْكِحْلا يناَتآَو َرْيَطلاَ

 َقلنَم يِمْلَعَو َليِئاَمَتَو َبيِراْحَم ْنِم ُتفِش ام َنوََُْي َنيِطاَيْشلا يب َرْخَسَو َاَيرلا يِ َرْخَس
 أل اكلم يِناَنآَو ِرْطلاَو ٌنِجْلاَو سْنإلاَو ِنيِطاَيْشلا دوُنُج يل ٌرْخَسَو ٍءْيَش َّلُك ْنِم يِناَنآَو رْيطلا

 .ُباَسِح هيف سيل اًبيَط اَكْلُم يكْلُم َلْعَجَو يِدْعَب ْنِم ٍدَحَأِل يِضَبْنَي

 يِبَلْعَجَو ُهَتْمِلَك يِبْلَعَج يِذّلا ِهَِل ُدْمَحْلا َلاَق ان 0

 ليجنإلاو ٌةاَرْوّتلاَو َةَمْكِحْلاَو باَتِكْلا يِيَمْلُعَو ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل 0

 يلج دلل ولي ايخ كوت د أت طل ب يلا نب ذو مأ ُنلْخأ يِبَلَعَجَو
 ني ين يِنْذاَعَأَو يِنَرُهْطَو يِبَعْفَرَر هللا ِنْذِإِب ىّتْوَمْلا ييخ يبيخ أو ٌصَربَأْلاو ةَمُكألا مى

 ىَلَع ىَنُ لأ ملَسَو هِيَ هللا ىَلَص اَدمَحُم نإ إذ ٠ ليس اَيَلَع ٍناطِْشلِل 58 | نكي ملك محلا نابل

 َنيِمّلاَعْلِل ٌةَمحَر ىي هزأ يذلا هَل ُدْمَحْلا يّبَر ىَلَع يبأ انأَو هبَر ىَلَع ىتث أ مهلك لائق اَقَف ِهْنَر

 ٍةمَأ َرِثخ يبن َلُعَجَو ٍءْيَش ْلُك ُكاَيِبِي هيف َناَفُدلا ْئَلُع َلرَأَو اًريِذَنَر اًريِشَب سائل هناكَ

 يل َحَرْشَو َنوُرِحلا ُمهَو نوُلوَأْلا مه يأ َلمَجَو اَطَسَ يِنَأ َلَمَجَر سائل ثجرخأ

 ْمُكَلَضَق اذهب ٌميِهاَرْبِإ َلاَْق امِتاَخَو اَحجتاَك يِبَلَعَجَو يرْكِذ يل َعنَرَ يرو يلع ْعْضَوَو يِرْدَص
 ِءاَمَس ىلإ ٍءاَمَس ْنِمَو اينْدلا ءاَمَس ىلإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هب َجِرُم جِرُع لأ ركذ مل .ذئخن

 .اًرَصَتْحُم م ِءاَمْشلا يف ُهَرْكْذَو

 0 هريِسْفت يف متاح ي يبأ نبا باد يِفَد

 ْمُك اًهطَبَر مث ُهَبَقَ ُهَبَقَكُف هعَبْصإب ٌليِرْبج ُهَرَمْكَف هب يِلْلا ٍرَجحْلا ىَلِإ ىت أ ِدّمَحُم ُباَب ُهَل ُلاَقُي يِنْلا
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 َكَيِرُي نأ َكِبَر َتْلَأَس ْلَه ُدْمَحُم اي ُليِرْبِج َلاَث ِِاَِ ناتي ْيَأ ٍدجْسَمْلا ٍةَحْرَس يف يوتا ملف َدِعَص
 ندد ُنهِيَلَع ُتمْلَسُ لاَ ٌنهَْلَع ْمْلَسك ٍةَوْسْنلا َكيلوُأ ىَلِإ قِلَطْناَف َلاَك م ْمَعَن لاق ٌنيِعْلا ٌروُحْلا

 مل اوئاقأو اوئرذي مق اول ٍاَربأ موق هَ لاسم تاريخ َنْلُقَف نُثْنَأ ْنَمِل ُتلُقَف ُمالّسلا ّىَلَع

 ْمُ ٌريِثَك سان ٌْعَمَتْجا ىّنَح . ا 0 نبأ لك كلر ١ مك لاَ اوُتوُمَي ْمَلق اوُدْلُخَو اوُئَعْظَي

 لكلا هيلع ٌليِرْبَج يدب َذحَأَك ام "ُمْؤَي ْنَم ُرِظَمنت اًكوُنُص اَنْمُتَك َلاَق ٌةالّصلا ِتَميِقَأَو نّدَوُم َنْذَأ

 هل كلُ كح يّلَص نم يرذنأ ليرنج يل لاك تفر ا اًمْلَف ْمهِب ُتْيْلَصَف يِيَمْدَقَك ُمالَسلاَو

 ِتْبَب يِف ْمِهب ُهَتَالَص نأ ُرَهْظَألاَو ُضاَيِع يِضاَقْلا َلاَك .ُهّللا ُهَنعَب يِبَن ُلُك َكَقْلَخ ىّلَص لاق

 نإ ُهَنْعَبَو جوُرُعْلا َلْبَق ٍسِدْقَمْلا ِتِبَبب ْمهِب ىّلَص ٍريِيَك ُنْبا َلاَكَ جوُرعلا َلْبَق ثناَك ٍسِيْقَمْلا
 .ةئي عام الو َكِلذ ىلَ لدي ام ثيِدعلا يف

 ِتاَوْْسلا يف ِءاِنأْلاب ىَلَص ْمْلَسَ بلع لا ىَلَص هل ِثيِرَحْلا قرط ٍضْعَب يف َّعَكَوَر
 يِنَأ سوفا تَْب يف اك ام تُعرف امل لاَ مالْسلَ ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهْن َقاَحْسإ ُنْبا ىَوَرَ

 يِنَدَعْصْأَف رْضَقْحا اَذِإ ه هيكْبَع ُتْيَمْلا ِهْيَلِإ ُدْمَي كَ لاَ كي نشغل اقيم ةئ أ 1

 نم ةائزم هَل ْتَعِضْوَف بك يار يِفَو ِءاَمْسلا ٍباَْبَأ نم ٍباَب ىلإ ىهْ هبف يِبِحاَص

 جاّرْغمْلاب يأ هنأ ىَفَطْصُمْلا ِفَرَش ا ل ىف بق نية
 : ٍثيِدَح يِفَو .ةكيقلت وراسي نر كيال هني نع للاب ضم نو سوكر لج نب

 َءامَّسلا ىَّنَأ ىَّتَح ح ٌليِرْبَج يب َقّلَطْناَف ِكِلاَم نب سنأ ْنَع َةَداَتَك ْنَع ُهُرْدَص َمُدَقَت يِذْلا ُيِراَخَبْلا

 َلاَك ِهْبَلِإ لِسزأ دَكَو لق ُدْمَحُم َلاَق ٌكَعَم ْنَمَو َلاَق ليِرْبِج َلاَق اًذه ْنَم َلبِق َحَنْفَتْساَق اّينُدلا

 ْمِلَسَك ْمكآ َكوُبَأ اًذه َلاَق ْمَدآ اًهيف اًذِإَف ُتْصَلَح اّمَلَق َحْنَفَك ءاَج ٌءِيِجَمْلا َمُعِيَم هب اًبَحْرَم لبق ْمَمْن

 . حِلاّصلا ّيِئلاَو حِلاَصلا نْبألاب اًبَحْرم َلاَق مث ُمالّسلا ُدَرْ هْيَلَع ُتْمُلَسُف ِهْيَلَع

 مدا

 َكَعَم ْنَمَو ليِق ليربج َلاَق اًذه ْنَم ليِق َحَتْفَتْساَف ينل اهلا ىنأ ىلع ب دش مك

 تضخ املك حم ءاَج ؛ ميِجَملا مهي هب اًبَحْرَم َليِق مَعَ لاق هِي َلِسزُأ ْدَقَو ة لمس

 ل كل يش ا شم ديان لأ ادن دب ع

 دي باع لي عمن ذك د لأ ذكر لب "رى ناق كعم ند ليف ليريج نا

 م در ِهْيَلَع ُتمْلسق هيلع ْمْلَسُك فس وُي اذه َلاَق ٌفْسوُي اَذِإ ٌتْضَلَخ اّمَلَف َحَتَفَف اج ٌءيِجَمْلا

 ليِق ْحَتْفَتْساَف ةَعباّرلا ءاَمْسلا ىَنأ ىّبَح يب َدِعَص ْمُث .حِلاّصلا يِْئلاَو حِلاّصلا خلاب اًبَحْرَم َلاَق
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 هب ابَحْرَم َليِق ْمُعَن َلاَك ِهْبَلِإ َلِسزُأ دَقَو َلِبِق ُدُمَحُم َلاَف َكَعَم ْنَمَو َليِق ُليِرْبِج َلاَق اًذه ْنَم

 هيلع ُتْمْلَسم ِِيَلَع ْمْلَسُك ٌسيِرِْإ اذه َلاَق سير اًذإ ُتْضَلَخ املك َحَْفَق هاج ءيِجَمْلا فِ

 . حِلاَصلا ّيِلاَو حِلاّصلا حألاب اًبَحْرم َلاَق مث در
 ْنَمَو ّليِق ٌليِرْبج َلاَف اذه ْنَم َليِق ٌصئفَتْساَف ُةَسِماَحْلا َءاَمّسلا ىّنَأ ىّنَح يب َدِهَص ْمُن 2 29

 ُتْضَلَخ اّمَلَك هاج ٌءِيِحَمْلا مغ هب اًبَحْرَم لبق ْمَعن َلاَف بَلِ لِسْرأ ْدَكَو َليِق ُدْمَحُم َلاَث َكَعَم

 يلو حلالا خألاب هرم لاَ م درك هيَع نأسف هيلع أسف ثوزاه اذ لاَ نورا اً

 نت ليف لمربج لاذ اذه نَ ليف عشنا ةسواشلا ءامشلا ىثأ ىثع ىّنَح يِب َدِعَص ْمُن . . حاصلا
 اًذإُف تصلح اًمَلَق َءاَج ٌءِيِجَمْلا معُِق اًبَحْرَم لبق ْمَعَن َلاَق ِهَْإ لِسْرَأ ْدَكَو َليِق دمحم َلاَق َكَعَم

 يلو علاضلا خلاب ايزل كو لع ةدلش ل لشق وت لك شل

 ُلْخْدَي ُلُخْدَي يِدْعَب َتِعْب اَمالُع َّن ّنأِل يكنأ َلاَق َكيِكْبي اَمَو ُهَل آ َلبِف ىكَب ُتْرَراَجَت امل ٍحِلاّصلا

 ..ينثأ نب اهلي نم ركع دبثأ نب لجل

 نمد لِ ليرتج لاق اذه نم لبق ليربج حتفتشاف ٍةَعِباَسلا ٍءاَمّسلا ىَلِإ يب َدَِص من
 ٌتْضَلَخ اّمَلَك ءاَج ٌءيِجَمْلا معَ هب اًبحْرُم َلاَق ْمَعن َلاَف ِهْيَلِإ َلِسرَأ ْدَكَو َليِقَو ٌدُمَحُم َلاَك َكَعَم

 اجحْرَم لاك السلا در يلع ُتمْلَسف ل هيلع مل ميما | ٌكوُبَأ اًذه َلاَك ْميِماَريِإ اًذإَ

 اذِإَو َر َرَجَه ٍلآلِق لْثِم اَهْقِبن اًذِإَف ىَهَتنُمْلا ٍةَرْدِس ىَلإ ُتْعِفُو مث . حِلاّصلا ْيِبلاَو حِلاّصلا ٍنْبألاب

 ٍناَرِهاَظ ِناَرْهْنَو ٍناَنِطاَب ِناَرْهَ ٍراَهْنَأ ُةَعَبْرَأ اَذِإَو ىَهَمنُمْلا ةَردِس ذه َلاَق ِةلْيِْلا ِناَدآ ُلْئِم اَهُقَرَ

 . ٌتاَرُثْلاَو ُليلاف ناَرِاّلا امأَو ِْنَجْلا ين ِناَرْهَتُ ِناَِطاَبْلا ام َلاَك ليِرْبج اي اذه ام ُتْلُقَ

 2# وجل هر

 ٍرْمَخ ناب ثيِ ُتيِتَأ من .ٍكلَم فل َنوعبَس موي لك ُهَلْخْدَي رومْعَمْلا ثلا يل عفر م

 مث َكمأَو اه َْبَلَع ٌتنأ يِبْلا ؛رطفلا يم ل َنّبْللا ُتْذَحَأَف ٍلَسَع ْنِم ِءاَنإَو ِنّبَل ْنِم ِاَنإَ

 تلك تأ مب لامك ىسوُم ىَلَع ُتوَر تجر ٍمْوَي لك ٌةالَص َنيِْمَح ُةالّصلا ّيَلَع ْتَضِرُق

 ذق لاَ يّنِإَوٍمَْي لك ٌةالَص َنيِسْمَح ُميِطَمْست ال كم نإ نإ َلاَق ٍمَْي لك ٌةالَص َنيِسْمَحِب ُتْرِمأ

 تيلخنلا لات كيو ىلإ جزا جاتا ذأ ليارشإ ينب جاع كلب سائلا ٌتْبَرَج

 رثغ يلع عوف ُتنَجْرف ةلثم لاق ىسوم ىلإ تفجر ارش يع عضو تَجْرِي

 ب قف رش ىلإ كدر ع لف عقول كنج لب لق ضو ىلإ كف ٌتْعَجَرْف

 سمخب ربا ٍُتفَجرف لم لاق يسوم ىلإ | تعَجَرُ 000 ُتْعَجَرُف
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 5 ؟ء 0 مث سلا م

 َلاَق َكِيمْأل فيِفْحَتلا ُهَلأْساَف كبَر ىلإ جذل ٍةَجْلاَعُملا دس ليهارشإ يني ُتجَاَعَ َكْلْبَك

 ُتْيَضْمَأ ٍداَنُم يِناَداَن ُتْرَراَج اّمَلَف َلاَف ْمّْلَسَأَو ىضزأ ْنِكْلَو ُتْئَيْخَْس
 م

 ُتِنَيْخَتْسا ىّنَح يِبَر ٌتْلَأَس
 يي ثا

 . يِداَبِع ْنَع ُتْلْقَحَ يَِيْضيِرْف

 ءاَمّسلا ىَلِإ ٌصّلَخ نيج َلاَق َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيبْنلا نأ ٍةالّصلا يِف ٌيِراَخْبْلا يِفَر

 اذِإَو ٌكِحَض ِهِنيِمَي َلَبِق َرَظْن اًذِإ ةَدوْسأ هِراَسَي ىَلَعَو ٌةَدوْسَأ ِهِئيِمَي ىَلَع ٌدِعاَق ّلُجَر اذن اَينُدل

 اذه لاَ اًذُه نم ليربجل ثق حلاضلا نبالاو حياضلا يلب احم لاقى هلا لَ رن

 ينل ُةَدوْسألاَو ٍةْنَجْلا ُلْهَأ ْمُهْنِ هَ ئ أم ِنيِمَيْلا ُلْهَْأَك هيي مَن ِهِلاَمِشَو ِهِئيِمَي ْنَع ٌةَدوُسألا ٍهِلَهَو ْمَدآ

 ْمْمَج ٌّةَدِ وْسَألاَو .ىَكَب ِهِلاَمِش ْنَع رت اذِإَو ٌكِحَض هيمي ْنَع رن اك راثلا لأ ِهِ اًمِش ْنَع

 20 يل ٍدح نم ملف ٍةَياَوِر يِفَ 00 ٠
 ِتْنَبْلا ىلإ ُهَرْهظ اًدِيْسُم م ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع هيََع َميِهاَربِإِب انأ اَذإَف ٍةَعِباّسلا ِءاَمَّسلا ىلإ انب

 ةكلاَقلا ءاّمّسلا يف ِهبِفَو .هبَلِإ َنوُدوُعَي ال ْمُث ِكَلَم ٌفلُأ َنوُعْبَس مْوَي ّلُك ُهلْخْدَي َوُه اَذِإَو روك
 .نْسْحْلا ٌرْطَش َيِطغَأ دق َوُه اَذإَو َفْسوُيِب انَأ اَذإ

 ٍنْسُحْلاِب سائلا َلَضَق دق ُهللا َقَلَح ام ّنَسْحَأ ِلُجَرِب أن اًذِإَف ِِرَْكَو يِقَهيَبلا ِثيِدَح يفَر
 دقق َمُلَسَو ِهِئَلَع هللا ىَلَص اكتب ريع ىَلَع ُلوُمْسَم َوُمَو ٍبِاَوَكلا ِرِئاَس ىَلَع دبا ليل ٍرمقلاَ

 063 ثوشلا سس هولا نصح لإ ا لا كعب ام نأ تمدح نم يتلا كت

 يف َمَكَر اَم اَهْئِمَك .ُةداَيز اه ّيِراَخُبْل ةَياَدِر ري يف َعْفَوَو ءاّنْرَص ْمُهَسْحَأَو اَهْجَو ْمُهئَسْحَأ
 ْميِهاَرْبِإ اًذِإَف يللا واعمل ىلإ كيش ف ألو يب نيا ذب رتل ديح

 هلم تفل سف همز نب زق ةقمَو لاجل يسخأك روغغملا تبل ىلإ | ُهَرْهَظ ُدِناَس ليِلَخلا

 ُباَيِث ْمهنَلَع ٌرطَشَو ُسيِطاَرَقْلا ْمُهْ ضيي باي ْمهيَلَع ٌرطَش ِنْيَرْطَش يتم اَذِإَو ّيَلَع ْمُلَسَو
 َنوُرَحألا ٌبجُحَو ٌضييْلا ل ول نيل يلع املا كيا كك لاق ٌةَدِمَر

 .ٍروُمْعَمْلا ِتْئَبْلا يِف يِعَم ْنَمَو اَنأ ُ ُتْيْلَصَم ُةَدِْولا ُباَيثلا ُمهْيَلَع َنيِذْلا

 ُهَدْنِعَو ٌيِسْرُك ىَلَع ِةْنَجْلا باب ىَلَع اًسِلاَج َطَمْشَأ لُجَري َوُه اًذإَف َيِناَرَبَطلا ٍةَياَوِر يِفَر

 هيف اوُلَسَتْغ اق اًرْهَن اوُلَخَدَك ْءْيَش ْمِهِناَوْلأ يِف ّمْوَنَو ِسيِطاَرَفْلا لاكمأ ٍهوُجْوْلا ٌضيب ٌسوُلُج ّمْوُق

 صلح ْدَق َقَو و اوُجَرُخَف هيف اوُلَسَتْغاَف ْرْخآ اَرِهَن اوُلَخَد مم :ْيَش ْمِهِناَوْلأ ْنِم صلح ُدَقَو او رف

 ُتَراَصَو ْمُهْئاَولأ ْتَصْلَخ ْدَكَو او َرَُف هيف اوُلَسَتْغاَف ٌرَحآ اًرْهَن اوُلَخَد مث :ْيَش ْمِهناَوْلأ نب

 ٌراَهلأْلا هله اَمَو ءْيَش ْمِهِناَوْلَأ يِ َنيِذَلا اله ْنَمَو اذه ْنَم َلاَقَف ِهوُجُولا ضيبلا ٍتاَولَأ َلْث
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 أذ بضل ىلع طش نع لأ مما كرب ذه لاق عمن ولأ ْتْفَص ْدَكَو اَهِِف اوُنَحَد يتلا
 0 يف َنيِذْلا ُرْفَنلا ِءالُؤه ام امأَو ملظب ْمُهَئاَمِِإ اوُسِبْلَي ْمَل ْمْوَقَف ووُجّولا ضييبلا ءالُؤه
 ُةَمْحَو اَهْلوَأَك ٌراَهنألا اَمَأَو ْمِهِئَلَع هللا َباَكْق اوُباَتْق اًنّيَس ٌرْخحآَو اَحِلاَص ًالَمَع اوُطَلَخ ْمْوَقَق هى

 .اندهم ايارش مهو مقاتسو كالا وللا ةمغب يِناَنلاَو

 هََع هللا ىّْلَص ّيئِلل لاق مالَسلاَو اللا َِلَعَميِهاَرْبِإ نأ أ ٍدوُعْسَم نْب هللا ٍدْبَع ْنَعَو

 ُنوُكَت ْنَأ َتْعَطَتْسا ٍنِإف اًهُفَعْضَأَو ممألا ُرجآ َكَممأ نو هللا َكْبَر ينآل كن | ّينُب اَي ْمّلَسَو

 نأ َدْعَب ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهّنأ ٍِسْنَأ ْنَع متاح ي يبأ نبا ىَرَرَو «ٌلَمْفاَك َكِيْمُأ يِف َكُتَجاَح

 اي لَ رهن ىَلِإ ىهثلا ىّمَح ةعباشلا ِواَمسلا رهط ىلع يب قطا مك لاق َميِهاَرنإ ىأَ
 يلا ْرئوَكْلا اًذهل ُليِرْبِج َلاَق ُتْيََر ِرْبَط ْمَعَنأ دضْخَأ ْدْيَط ِهْيَلَعَو دج ٍدَجْرَبْرلاَو ٍوُلؤُللاو ِتوُقاَيْلا

 ذك لاق لئلا بوقايلا ني ضاري ىلع ير ةكئاَو بذله ةينآ هيف اًذإَف كبَر كاطع
 ّنِم ىّلُأ َرُه اذِإَف ُتْبِرشُم ِءاَمْلا َكِلذ نِم تَرَ هيأ نِم ُتْذَحَأَك لاك نبا نب اًضاَيَب

 رفلب انأ اذِإ ةكْلا يف ري انأ انيَب سنآ نع ْمِلْسُم ىَوَرر كمْ نم ةَحئاَر ُدَقأَو لَسعلا

 اذ يف قو دك .دكْوَكْلا اذه لربح لات ُرقْذَأ كو هلي اَذِإَو ٍفْوَبْمْلا ْرُدلا ُباَِقُهاَقاَح

 .ُكْسِمْلا اَهُباَون ؛ اد وْلْؤْللا ُدباَج اَهيِف ادِإف ةئمحلا تلِخدأ مث ِِرْيَعَو مِلسُم دنع رك يِبأ

 . ُباَبِقلا ُذباَجْلاَو

 ْمُث لاق ٍةَعِ اشلا ءاَمْسلا ىَلِإ يب َدِعَص م ّيِتَمَْا دنع يِرْحْلا ٍديِعَس يبأ ٍثيِدَح يِفَد

 اَهَل لاَقُي ي رم نفع اه إو نمل زف يع اني ردو لكان ىقتملا لس ْدِس يل ُثَعْفُر

 يلوا هي كلتا اتخال 0 سني : ليما

 درع مك 16 هود لو طم هل كك قو اب هذ لاح يي مل

 © اًهْنَلَكَأل ُديِدَحْلاَو َراَجحْلا اًهيِف ثحرط وأ ُهئَمْقِنَو ُهْرَجِرَو هللا ٌبْضَغ اًهيِف اذ ُراثلا ٌَلَع

 .يِنوُد ْتّقِلَْ

 ٌفيِرَص هيف ْعَمْسَأ ىوْتْسُمِل ُتْرَهَط ىْتَح يب جِرُع مث ٍةالَضلا يف ْيِراَخبلا ِةياَدِر يِفَد
 ُةبثكُت اَم ُداَرَمْلاَو ةباَتكْلا ٌةَلاَح اَهُنيِوضَت مالفألا ٍفيِرَصَو ُدَعْضَمْلا ىَوَتْسُمْلاَو ٌتيِدَحْلا مالفألا

 ِثيِداَحَأ ىَلَع هيف َمُلُكَت اًميِف ٍبِلاَغ ُنْب ِنَسَحْلا وُ أ َرَكَْذَو ؛ىّلاَعَن وللا ِةّيِضْنَأ ْنِم ٌةَكْبَالَمْلا

 ءاَفِش يف ِعْبَس ِنْب عببرلا يبأل اَماَرَعَو باجِح َفْلأ َنيِعْبٌسلاَ ٍةَئاِجِعْبُسلاَو ,ءبعبّسلا بُجحْلا

 فو
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 َدْعَب َلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا َلوُسَر نأ ساّبَع نبا ِثيِدَح ْنِم ٍروُدَُصلا
 اييل

 .ِءاَرْسإلا ِثيِدَح

 تلق َكِلذ َدنِع َفَقَو ْمُث ماَقَم ىلإ ىَهتْلا نأ ىلإ يّبَر ىلإ يب َريِفْسلا َناَكَو ُليِرْبَج يان 4 ما

 بلا َلاَقُك ٍروثلاب ٌتْقَرَتحا ُهئْرَواَجَت ْنإ َلاَقف ُهليِلَح ُليِلَْلا ُكِدثي ماَقَمْلا اًذه ٍلْثِم يف ُليِرْبج اَي
 نأ يف هللا ِلَس ُدُمَحُم اي َلاَقق َكْبَر ىلإ ٍةَجاَح ْنِم َكل له ُليِرْبج اي َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَّلَص

 ْعُم ْمُك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص يبللا َلاَك ِهْيَلَع اوُروُجي ىّبَح ٌكِتْمَأِل ٍطاَرّصلا ىَلَع يجاكجس َطُْسَْأ
 يّْنَع َمطَقْاَو اها هبي ٌباَحِح اهيف سيل باح لأ نوُعْبَس يب قرش اجو روُلا يف يب

 ادق رْكَب يبأ ِةَملب ٍداَُم يِئاَداَ َكِلْذ َدئِعَف شاحيتْسا َكِلْذ َدْنِع يِبْنِحَلَف ْيِسْنِإَو ِكَلَم ّلُك ٌسِح

 يئن ُبيِبَحْلا ُنْدَيِل ُدْمَحُم اي ُنْذا ُدَمَحَأ اَي ُنذا ةيرَمْلا َرْيَح اي ُنذا ىلغألا ٌيِلَعْلا َنِم ِءاَدْنلا

 َلاَ [8 :مجدلا] «ىنذأ ْوَأ ِنيَسْوُك َباَق َناَكَف ىّلَدَتَف اند منْ : : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ُتنُك ىّبَح يّبَ
 اًهّدْرَي ت ثذجوف ديدن ألو فيغت ب يك نت كن عضوت ةيجأ ذأ تن ل نذ ين

 ْمِلَع ْذِإ ُةئاَْثِك ّىَلَع ّذْخَأ مل ىَنش اًموُلُم يِملَعَو نيرْألاَو َنيِلْوَألا ملي يِئَوأ ؟ يَيذَن نب
 ُالَّصلا ِهْيَلَع ٌليِرْبِج َناَكَف َنآْرُقْلا ينَمْلَعَو هيف يِنَربَخ مَعَ يِرْيَغ ْدَحَأ هِلْدَح ىَلَع ُرِ فَي ل ُهنأ

 ٌليِرْبَج ْتْلَجاَع ْدَقَلَو يِتْمَأ ْنِب ٌصاَخْلاَو ْماعْلا ىلإ هيلي ينَرَمأ ٌمْلِعَو هب يِنْوُكَُي ٌمالَسلاَ
 نم ِنآرْقلاب لَجْمَت الّو» ْنَلَع َلَرَْأَو يِبر يببتاعك اهب َىَلَع َلَرَ ةيآ يف مالْسلاَ ٌهالَّصلا هيَ

 ينقل ام هن | هللا ثلث مث [114 :هلل كامل ين بو لَو ةيحَ كَ ىَضْقُي نأ ٍلَْ

 نإ ْفِق يِ َلاَقَق ٍرْكَب يبأ َةَعَل ُهبْشُ ُهبْشُت ْةَعْلِب يِداكُي اَ دك ثفمش قاع يدلك نبك اخينا

 نأ نَع يعل يبد نو ٍماقَمْلا اد ىلإ ركب وب ينطبس له نياق نب تنقلت يي
 يِبْضَغ يِتْمْحَر ْتَّقَبَس يِناَحْبُس ُلوُقأ اَمْنِإَو دَحَأل َيْلَصَأ ن ع كهل نأ يناقاق لاك يل

 ٌناَكَو ِروُثلا ىَلِإ ٍتاَمْلُظلا َنِم ْمُكَجرْخَيِل ُهُتَكِتَالَمَو يلع للعب يبل وج نحت أر ُ

 .[417 :بازحألا] «اًميِحَر َنيِنِمْؤُمْلاِ

 نِإَف ُدّمَحُم اي ٌكِبِحاَص ُرْم :َأ اأو َكِتْمْأِلَو كَل آ ُةَمْحَر يِتالَضَف

 اًَضَعْلا ٍرْكِذب َلِْهْشَو ّياَصَع اًصَع ّيِه لاق ىَسوُم اي َكِنِمَيِب كلي اَمَو انك ُهَملَك اندَرأ اًمَلَق اًضعلاَب

 نأ َتْقلُح َكْنِإَو ٍرْعَب يبأ َكِبِحاَصِب َكّسْنَأ نا امل ُدْمَحُم اي َتْنَأ َكَِكَ ِةَيَهْلا ميِظَع ْنَع

 هتْقْلب ٌكيِداَتُي ِهِتَروُص ىَلَع اَكَلَم اَْشَإَس ِةَرِجَآلاَو اَينُدلا يِف َكُسِِنَأ َّوُهَو ٍةَدِجاَو ةكيط ْنِم َّوُهَر

 . كْنِم ُداَرُي اَم مُهُف ْنَع َكُعطْقي ام ِةِيَهْلا ميِظَع نب 0 ششاَسيِتْسِإلا َكْنَع َلوُرَيِل
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 راع #2

 ةئيَجأ ذك دمحم اَي لامك ملأ تل أ ْمُهّللا ٌتْلُقُف َليِرْبِج ٌةَجاَح َنْ أَو ىَلاعَت هللا لاق م
 م
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 ىَهَنْنا ىّبَح يرن ىَلَع ُليِرْبِجَو ُتْمَدَقنك ِةَياَوِر يِفَو . َكَبِحَصَو َكّبَحَأ ْنَم يف ْنكلَو َلَأَس اَميِف
 ٌدّمَحُم يِعَمَر ٌليِرْبِج انأ َلاَق اًذه َْم َليِقَف ٍباَجِحْلا َكُرَحُف ٍبَمّذلا ٍشاَرِف باجسِح ىَلِإ يب

 يبلمتخاك ٍباَجمجْلا ٍتْحَتْنِم هدي جملك ربك هللا ُكَلَملا لاق َمْلسَو هيَ هللا ىْلَص

 يل لق اع ةلاجيش ةزيمت باج فلو نع زكر نم عوشأ يف نك إ َنْيَب يِنَعْضَوُف

 ٌرَحَف ٍوُلُؤْللا باسِح ىَلِإ | ِنيع ةئرَط ْنِم عر يِف ُْكْلَمْلا يب َقلْطْناَف ُتْيَضَمُف ُدْمَحُم اي ْمُدَقَت
 اَذُهَو َبَهَّذلا باجب ابِح ُتِحاَّص ُنَآلُق اَنأ َلاَق اذه ْنَم باَبِحْلا ِءاَرَو ْنِم ُكَلَمْلا َلاَثَق َباَبِحْلا

 نم هدي جرخأف ربكأ هللا كلتلا ناقك يه ةرملا بَ لوُسو َنَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ٌدِّمَحُم

 باج ىلإ باج نم َكِلذك زأ ْملق يَ نب يِنَعسَو ىلح يي تخاف ٍباجبجْلا تخ

 ْرَضَخَأ ْفَرْفَر يِ يل مث ٍماَع ٍةلاِسْمَح ُةَريِسَم ٍباَيج لك ُطَلِ اًبابح َنيِعْبَس ُتْوَراج ىنَح
 ىّبَح تلا مك ٍفرْفؤلا َكِلِل ىَلَع ٌتِْضْوَو يِرَصب : عَمتلاَك سمّشلا َءْوَض ُهُنَرْضُخ هُثَرْضْح ُبِلْغَت

 ُْتَعْقَرَف ٍشْرَعْلا ْنِم ةَرَطَق يل يلد مث نسأل هلاك ل اًميِظَع اًرئأ ُتْرَصِبَأَك شْزعْلا ىلإ ُتْلَصَ
 ةق نيو نيل © اه للا يان اهب ىخأ طم ايش َنوقاَذلا قاد امك يِناَسِل ىَلَع

 نم ثِيأَدذ ينعي ىذأ الو يبلثي ىَأ ْتََج ائْيَش رأ ملف يِرَصَب ِهِشْرَع ُروُن َيِشْعَر يبل

 اَمُك ٍروُدَصْلا ٍءاَمِش باَتِك يِ ُهَلْبَق يِلاَر ُةاَوَر كيد يِاَمَأ ٌتْيَأَر اَمَك َىَنَتَك نْبَب ْنِمَو يِفْلَخ

 . طاَسبْلا ُفَرْفَدلاَو . بِلاَغ زا ُهَرَكَذ
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 ُقَح يف آل قوُلْخَمْلا ّقَح يف َوُهَك بجحْلا َنِم عيفّرلا ُلَحَمْلا اًذَه يف َرِكُذ اَم نأ ْمَلعاَر

 ٍرَبْرلا ِنْب ُةَوْرُعَو ٍِساّبَع ِنْبا ِنَعَو ةُبْجْحَي اّمَع ُهٌرلُم ىَلاَعَتو ُهَلاَحْبُس ُهَللاَق َّلَجَو َّرَع ٍقِلاَخْلا
 لَو فيكن الب هِيَ ُهْبَر ىَأَ َمّلْسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَ نأ ْمِهِرْْكَ راَبَلا بمَكَر

 ِشْيَرْقِل ريعب ِهِقيِرَط ضْعَب يف ُرَم ءاَرسإلا ٍرْفَس ْنِم َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص َعَجَر اًمَّلَو ءويِبْشَت
 ُهْنِم ٌتَرَمَث ٌريَعْلا ىّداَح اًمْلَف م ب َراَرْغَو ادوَس َُراَرع ندا يلع لَمَج اهبف اًماَعط لِمَن

 لاق ُنَألف ُهَعَمَج ُهَعَمَج ذك ْمُهَّل اًريِعب اوُلَضَأ ذك ريب رم و ةَياَوِر يِفَر ُلَمَجْلا كِل ٌعرْصَو راَدَْساَ

 ؛ّصلا َلْبَق ّدْكَم ىّنأ مث ٍدْمَحُم ُتْوَص اذه ْمُهْضْعب اقف ْمهيَلَع ُتْمْلَسُم َمُلَسَو هيلع ُهللا ىَلَص

 َذكَو اك ٍناَكَم يف مُكريِب ُتْرَرَم ين ْمُكل ُلوُقأ ام يآ ْنِم نإ ْمُهَّل َلاَثَو ىَأَر اَمب ُهَمْوَن َرْبْخَأَو

 اذك مَي ْمُكويو اذكو ذك ٍناَكَمب قوي مهر نو نال هَعَمَحم َُْل اًريَِب اوُلصأ ذك

 َنوُرِظْنَي ُسانلا َفَرْشَأ ْمْوَيْلا كلذ َناَك امل ٍناَنراَرْغَو ُدَّوْسَأ حسم ِهِيَلَع ُمَدآ ُلَمَج ْمُهمْدنَي اَذَكَر

 5١م /ةيدمحملا راونألا م
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 ِهِيَلَع ُهَفَصَو يِذّْلا ُلَمَجْلا َكِلْذ ْمُهُمْدْنَي ُريِعْلا ِتْلَبْقَأ ٍراَهّنلا بفضِن ْنِم ٌبيِرُق ناك اَذِإ ىّتَح

 .ْمالَسْلاَو ٌةالّصلا

 وُمَدْقُي مل ميلا َكِلد ناك ملف ءاعبألا َمْوَي رجلا موُدقب هرب يل هوُأَس ِةئاَدِر يِفَ

 ْنَعَو .ْفَصَو اَمَك اوُمِدَق ىَّنَح ٌسْمّسلا ٌسْبَحُف ىَلاَعَت هللا اَعَدَف َبْرْثَت نأ ٌسْمُّقلا ٍتَداَك ىّبَح

 لم اوُاَف ُهلَع هللا يِضَ ركب يبأ ىلإ َنيِكرشمْلا نم ُلاَجِ ىَعَس هلأ اَهلَع هللا َيِضَر ُةَعِاَع

 لاك ْمَعَن اوُلاَق َكِلُذ َناَك ْدَق و َلاَق ٍسِدْقَمْلا ِتْبَب ىَلِإ لَا هب يرش أ هنأ ُمُعْرَي كِبِحاَص ىَلِإ كَ

 َعبْصُي نأ َلْبَق َءاَجَو ٍسِدْفَمْلا ِتْيَب ىَلِإ َبَمَد ذم ُهنأ ُهَكُدَصُ ؛ اوُناَق َقَدَص ْدَقَل كِل َلاَق ْنِئَ

 ٍةَحْوَر وأ ٍةَرْذَع يِف ءاَمَسلا ربح يف ُهُفَدَصأ كِل نم ُدعِبَأَرُم اَمبِف ةُفدَصَل يِْإ معن لاق

 ىلإ ىَهَتْنا ىّنَح َلَبْقأ ْمُ ' َداََو قحشإ ُنْئاَو ٍكَرْذَتْسُمْلا يف ْمِكاَحْلا ُهاوَر َنيْدَصلا َيِمْس َكِلْذِبَق

 ِسِيْفَمْلا َتْبَب تفِج َكَنَأ ءالؤهل َتْنُّدَحَأ هللا يب اَي َلاَثَف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ِلوُسَ

 هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َلاَقَ ُنَسَحْلا َلاَق هيث ذك ينِإَف يل ُهْفِص هللا بَ اي َلاَقَ ْمَعَن لاك هلبَللا

 ُهُفِصي مْلَسَو ِْيَلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َلَعجَ ِهْيلِإ ُتَْظَت ىّتَح ُدجْسَمْلا يِ َِفْرَك َملَسَو لَ
 يبأ ُلْوَكَو .اًنيَش ُهنِم ُهَل َفَضَو اَمْلُك هللا ُلوُسَر َكْنَأ ُدْهْشَأ َتْفَدَص ركب وأ ُلوُقي أركب يبأل

 .زق قص داش أ ثول لأ م ةئدص ةلإف كش ْنَع نعي مل يب ذم ُهْفِص ركب

 هيأ ىّنح هيب يننَب بلا فدك أ سيقتل تيب يل هللا ىلَجم يِراَحْبْلا ةلَدر يِفَ
- 

 اعقزف طق ةلغي برأ مك انبي از كنت اه مل هايفأ نع ينولأسق ملم : ٍةَباَوِر يِفَو

 .ِهب ْمُهتأأ الإ ٍءْيَش ْنَع ينوُنأسَي ام هبل ُرظْلأ يل هللا
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 ةلعلف ليقع راد َدلِع عضو ىّنَح هب آإ ُرظنَأ انأَ ٍدِجْسَمْلاِب ةيجُن سابع ِنْبا ِثيِدَح يِفَو

 . ِنْيَع ِةَقْرطِب ٌسيِقْلَب ُشْوَع ٌرضخُأ ْدَقَف هيف ٌةلاَحِتْسا الو و ٍةَرِجْعُمْلا يف ْعَْبأ اًدهَو هَل دن ا انأَو

 تعج لاَ اَُْدَدَع نأ ْمَلو َلاَق باب ني ٍدجْسَمْلِل مك اونا هنأ ءىنا ْمَأ ٍثيِدَح يِفَ

 أس ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َناَك امل ِتاَراَشِإلا ٍلْمَأ ٍضْعَب مالك يِفَو ءاَباَب اَباَب اًهُدُعَأَو ِهْي | رن

 د ٍضْرَع نم ذب نكي ْمَلَو نك ةَملَك ىتغَم ٌرِسَو وجو ٍةكَدَ ةٌرُكَو ٍنْكْلا ٍةرَسَش َهَرَمَن
 لإ َسسزَأ يرض نامت ىَلَع اهب ٍفاَوَطلاَو هُم ٍةَرْضَح ىلإ اًهِهْفَرَو اَهِرِمْثُم ْيَدَي ّنْيَ ٍةوَمَّنلا

 دَقَف م اب مث هل لاق امان وِئاَرِف ىََع فاو اًما هيلع هو املك أَ كلما مدح دع

 ُلوُسَر اّنأ اَمْن اَمِْإ ِنيَْلا نم ِنْبآلا عقذا ُدْمَحم اي َلاَف َنَأ ىلإ لير اب لاق مانعا كَل ثقي

 .متخلا ةلم ني توكل َكِبلإ تليذأ متل
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 أك ُةَوْفَص نأ هلجأِل دام تلأو كج ارم لكل ةداَرإلا ُداَرُم َتلَأ ُدّمَحُم اَي

 الإ ُداَّدلا ٍتَدّهُم ام ٍفِئاَطْللا ُرْدَب ٌتْنَأ ٍفراَعَمْلا ٌُسْمَش َتنأ ٍةَئَدَّصلا هذه ُةرُد تن ِةبَحَمْلا

 . َكيِرْشِل الإ ِةبَحَمْلا ٌسْأَك َقْوُر ام َكِلْصَوِل الإ ىَمِحْلا اذه َيِمُح ام َكِلْجَأِل

 َرِفغَبِل َلاَق يب ُلَعْفَي يِذْلا اَمَق بَلِ يبوُعْدَي ٌميِرَكْلاَك ليِربج اي ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْبَلَع َلاَقَ

 َقْوَسَلَو َلاَف يِلاَفْطأَو يِلاَيِعِل امك يل اذه ُليِربج اَي لاق َرْخَأت امَو َكِِنَد ْنِم مُدقَت ام َكل

 اي ليِرْبِج َلاَق مك يّبَر ىلإ ٌبِاَذ اَنأ ام يِبْلُق ب َباَط ْنآلا ٌليِرْبِج اي َلاَق ىَضْرَتُف كبَر َكيِطُْب
- 
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 َكِتَيِشاَغ َلِياَحَو َكِتَيِئاَح َبِجاَحَو َكِتْلْوَد َمِداَح َنوُكَل ُهَلْيّللا كِل يب ءيج اَمنِإ ُدّمَحُم

 اوُهذَْسا وأ اًبيَح اوُراَرْسا اذِإ ِكوُنُمْلا ةداَع ْنِم ْنَأِ َكِيماَُك ٍراهْظإل َكِيَلِإ ٍبوُكْرَمْلاب ءيِجَر
 ْمِهِماَدْنَأ لقتل ْمِهِباَوُت ُرَعَأَو ْمِهِماَدُخ ٌصخأ اوُلَسْرَأ ٍهِماَرِتْحاَو ِهِماَرْكإ َروُهظ اوُداَرَأَو اب
 ار قو ذك اطلب نإ لب ل ةتا شذ كرما باز لولاة مشد ىلع اب

 .اطعْلا ٌمِرُح ْدَقُف اَطِغْلاِب ٌبوُجسْحَم خم ُهَلَأ نلَظ ْنَمَو اًطَخْلا

 ذك ُدُهَحُم اَيَمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُهَل لاق ىَلاَعَت هللا ْنَأَك اًضْيَأ ٍتاَراَشِإلا ٍلْمَأ ٍضْعَبِلَو

 ٍلاَحْلا ٍناَسِلِب َكُفْرَعَأ ينإ دمحم اي يبألك هب غمس اًمْمَسَو يِاَمج هب طن روث َكُيطع
 ٌبَلاَطُم ُدِهاَشلاَو اَريِذَتَو اًرَْبُمَو اًدِماَش سائلا ىَلِإ َكُئَلَس َكْئلَسَْ ُدُمَحُم اَي ْيَلِإ َكَجوُرُع ىتغَم
 اَم َدِماَشُتِل يِرات َكيِرأَر يئاَيلْوَأِل اًهيِف ُتْدَدْعَأ ام َدِماَشُِل يِتْنَج َكيِرأَن هب ُدَهْشَي اَم ِةَفيِقَحِ

 رم وم ب

 يِاَمَك ي زلم ينأ ملفتل يِلاَمَج ْنَع كَل ْفِفَأَو يِلاج َكُدِهْشَأ مك ي ىئادُعأِل اًهيِف ُثذدعَأ

 ٍرْثَغ ْنِم ُهاّوَق يِذَّلا ٍروثلاب ّمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهآَرْ ٍريِشُمْلاَو ٍريِزَوْلاَو ريِظْملاَو ِهيِبَّشلا نَع

 لَو ٍءْيَش ىَلَع الَو ٍءْيَشِب اًمِئاَق لَو ٍءْيَش ْنِم لَو ِءْيَش يِفآل اَدَمَص اًدَْف ٍةَطاَحِإ َالَو ِكاَرْذإ
 ٌلُب آل ٌدّمَحُم اَي ُهَل هَل َليِق اًحاَمِك ُهَدَماَشَو اَماَنِش ُهَمْلَك اًمَلَف ٌءْيَش ِهِلْئِمَك سيل ٍءْيَش ىلإ اًرِقتْفُم

 ْمَل ٌرِس ْنِم اًِس َناَكَف ىحؤأ ام ِِدَْع ىلإ ىحؤأت ٌعاَشُي أل ٍزئَرَو ٌعَدُي آل ٌرِس ْنِ ِةَولَخلا ِهِذهِ
 ُاَناََو ِهِلاَيْخأِب ٌسْرَعْلا كّسَمَت ٍشْرَعْلا ىَلِإ ىَهتلا امَلَو ُلَسْرُم يبن آلَ ُبْوَقُم كَلَم هْيَلَع ْفِقي

 َكَعَلْطأَو ِهيْبيَحَأ َلاَمَج َكَدَهْشَأ َكِتْفَم نم ْنِمآ َكِيْفَو ِءاَفَص يِف َتْنَأُدّمَحُم اَي ِهِلاَح ٍناَسِلِب

 هبتآ ِهْجَو يأ ْنِم يرذأ آل هيف ُدّيَحَمُمْلا ِهْيَلَع ُ ُناَفهْللاِهْبَلِإ آمطلا انو ِهيْبيَمَص ٍدَمَص الج ىَلُع

 لئن اي از لي ْمُدقَو ةريخ هي هيف ْمُهَركَأَو بيم ةنب ْمُهَمطع كنكف ِهِقاَح َمَْعَأ ينتج

 اناَعِتْرا هِمشا ٍةَْيَهِل ُتْدَدْزاَف هللا ألإ َهَلِإ آل يَمِئاَف ىَلَع َبََكَم هِلالَج ِةَِيَمِل ُد دعرأ ثنُكف يقلع

 يِلَِل اًحاَقِل َكُمْسا َناَكُف يِعْرُر َْدَعَو يِتلَك َكِلْذِل َنَكَسم هللا ُلوُسَر ٌدُمَحُم َبَمَكَد اَناَعِتداَر
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 َتْنَأ ُدْمَحُم اَي ّيَلِإ َكِرَظَن ُليِمَج َعَقَر اَذِإ َفِيَكَن ٌّيَلَع كوسا ُةَكَرَب ِذِهَف يْرِسِل ًةكيِئاَمْطَو
 اهل يع يبي ةال و ذم بم ذب يذل نيت لم

 هَل َليَِم ال ْنَم ْمَسَأ ين أ اوُمَعَر ْيَلَع ٍروُرْمْلا لأ ُهلَوَقَتَو ّيلإ روزا ُلْهَأ ُهَبْسَن اًمِ ٍةَءاَرَيْلاِب يل
 زأ ْيِإ اريقلُم ُنوُكَي فِي هباَنِصِ دع لَو هَل ٌدَح ال ْنَم ُدمَحُماَي هل ةيفيَع ال نب طيِجأَ

 ذأ يب لِصَي فيكذ هيا ةلصْم ُهئفِصو ُهَئَلِص ةاّرهشإلاَو ةَمشا نطو َناك اذ يلح الومخم

 هَل ٍقيِطُمْلاب َالَو ًالْضَف ُهْنِم ِكيِعَبْلاب َالَو ًالْضَو ُهْنِم ٍبيِرَقْلاِب ٌتْسَل ِهيَرِعَو مَحُم اي يّنَع َلِصَفَْي

 َلوُمْحَم اَنَأ ُدِّمَحُم اَي ًالْذَعَو ُهْئِم اح َناَكَل يِنَنَحَم ْرَلَو ًالْضَفَو ُةَمْحَر ُهْنِم ينَدَجْوَأ المح

 .هتّمُكح ٌلوُمْعَمَو ِهِئَرْدُق

 ٌلوُْشَم اَنأ مَع َكِيَلِإ ُششْرَمْلا اَهْيأ م و هلع للا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر يلاح ُناَسِل ٍتاَجَأَ

 ُهنِم َمُلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَراَعَُأ امف ذ يِتَوْلَخ ّيَلَع شّوَشُن لَو يِتْوْفَص ّْيَلَع ْرْدَكُت الق َكنَع

 .اًكْرَح ِهْيلِإ يِحوأ اَم ٍروُطْسَم ْنِم ُهأَرْثَأ آلَو اًْرَط
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 ٍقْدِصِب ُهَل ىَلاَعَت ِهتْداَهَشَو هِرْكِذ ٍةَعْفرَو هِرذَق مظِع ْنِم ٍليِزْتلا يآ يف ْدَرَو ام ٍضْعَب يف

 ىَلَع قاكيملا هَل ىلاَعَت هِلخأَو هياط ٍبوُجدَو هيل عاَباو يلاَسِر تف قيِفُحَت ىَلَع ِهِمَسَفَو ِهْنْوُبُ

 ليجنإلاَو ٍاَروُنلاَك ِةَفِلاّسلا ِبْنَكْلا يِ هب ِهيوُنّتلاَو هن منيو هوُكَرْذَأ نإ ب كيوب َنييبلا رئ رئاَس

 ْ . عاَونأ 4 هَرَشَع ِهبِفَو َكِلذ ِرْيْغَو

 لوألا عونلا

 هِيَجَرم ولع هِئرَم َليِلَجَو هك ُةمفرَو هذ ْمَطِم ْنْمَضَت : ِتاَيآ يف

 مْلَسَو ِهَلَع هللا ىّلَص ِهَلَِْم نيرو ءايثألا ىلع

 :ةرقبلا] 4ذّللا مْلَك نم ْمُهنِم ٍضْعَب ىَلَع ْمُهَضَْب اًنْلُصَف ُلُسْرلا كْلِتط :ىَلاَعَت ُهّللا َّلاَق

 ِصاَصِيخلا يِف اضن َسْيَلَو ٍةَطِساَو الب ُهَمْلُك ٌمالّسلا ِهْيَلَع ىَسوُم يِنْعَي َنوُرُْسَْمْلا َلاق 0

 «ٍتاَجَرَح ْمُهَضَْب َعَقَرَو :ىَلاعت ُهْوَكَو ءاًضِأ انت َمْلَك ىلاعُ ُهلَأ تّبت دََو مالكلاب ىَسوُم
 ين ِتاَّدلاِب هُجْوَأ ٍةثالَث ْنِم ىلع لاهم مْلَسَو ِيلَعُهَللا ىَلَص ادم يمي 606 ةرقبلا]

 ّنِم ّيتوأ ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهنأِ ٍتاَرِجْعُملابَو ٍرَشَبْلا عيِمج ىَلَع ةداَبْسلاِبَو جاَّرْغملا

 ءالعإو لضم ٍمِيِحْفَت نب ٍماهنإلااًدل يِفَر يِرَسْخَمْؤلا لكُل يب ُهَْؤُي مل ام ٍتاَرجُْمْلا

 . ستي آل يذلا ُرْبَمَتُمْلاَو ُهَبتْهَي ال يذلا مَلَعلا ُهْنأ ىَلَع ِةَداَهْشلا ني هيف اَمِل ىَنْحَي آل اَم ردت

 «ضَْب ىَلَع َئيِئِبْتلا ضْمَب اَئْلُصَف ُدَقَلَول :ىَلاَعَت ُهُلوَف اًدَكَو ُهْيآلا هِذه ُتَْيَب ْدَكَو

 يِضاَقْلا ُهاَكَح اَميِف ملِْلا ٍلْهَأ ضب لاق .ةِواَقَتُم ءاَنَأْلاَو ٍلُسْولا َبتاَرَم نأ 4 : ءارسإلا]

 َرْهْظَأ ُهئاَرِجْعُمَو ُهئاَيآ َنوُكَت نأ ٍلاَّوْخَأ 0

 ام ىَلِإ م ْمجاَر هئاذ يف ُهْلْضقَو رهظَأَ َلَضنَأ تا يف نوُكي أ ركأَو ىكذأ هيأ نوُكَت ذأ هش

 هِفاطلأ نم هللا ءاَش ام ذأ يور وأ ٍةَُخ ملكي يضل قو نووي ىلع له

 ههظأ ِهِتاَرِجْعُمَو مل بو ِهْيْلَع ُهَللا ىّلَص اَئْيِبَن ٍتاَيآ نأ ُةَيِْم الق .هِصاَصِتْخاَو هِتَيألَو ٍفَحْنَو
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 ْدَهْظَأَو ُلَضُفْأ ُهُناَذَر ٌرْفْوَأَ ر ُمَظغَأ ُبَلْودَر ىلمأ ُهبِصْنَمَو ىَوْقَأَو ىَقْبَأَو ْرَكْكَأَو ُرَهِنَأَو
 عيمجب تاق نم عز قرن ركذث ذأ نم رهن ايلا عيمجب ىلش ةنائيوضغلت

 ا .َنيِقوُلْسمْلا ِرِئاَس ْنِم ُلْضْنَأَو ىكذأ ُهئاَدَر َنيِلَسْرْمْلا
 ىّلَص َلاَق اَمُك ٍدَدْؤسلاِب كاك هِداَرِفَاَو ِهْبَلِإ اهِئاَهِتناَر ٍرشخَما يف ٍةَماَقْشلا ٌكيِدَح ُلْمْأَتَو

 يِفَو ٠ .ُهَجاَم ُنْب ُهاَوَر ِةَماَيِقْلا َمْوَي ضرألا ُهْنَع شن تدل ْنَم َلْوأَو مآ لَو ُدْيَس ان سَ يعل
 يف ُيِذارلا ُْخَنْلا لاق رَْم الو يِبَر ىَلَع ٍمْؤَي ْمكآ دلو مَركأ ان ل أ[ يب
 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍدّمَحْمِل لاَ من ةّديِمَحْلا فاَضؤألاب اَيبْنأْلا فَص : اَعَت ميما
 ٍلاَصِحْلا نم هب اونَأ ام عيمجب ىنأ ذََر [5 : ماعنأ] 4م أ هده لل ىلع نيا كيو
 ُهالّصلا ِهْيَلَع ُهَتّوْعَد ْنَِو ْمُهْنِم ْلَصْمأ ُنوُكَيف مهي اَكرُْم َناَك ام هيف َعَمَتا ْدَقَف ٍةَديِحْلا
 7 اًيثُدلا لمَ عاّنلا نأ َرَهْظَك ِءاَيبْألا ِرِئاَس الجب مَلاَعلا دأب رَككَأ ىَلِإ ْتَدَصَر ُمالْسلاَو
 ذأ نوُكي نأ بَ ِايبألاريئاَس ةرغدب ممل رِئاَس عاقتلا نم لم مَلسَو هيلع هللا ىْلَص
 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهَللا ُلوُس ر لاق ٌيِرَد َدْخمْلا ٍبيِعَس يبأ ْنَع ٌيِذِمْرُتلا ىَوَر ْدَكَو . ايرث ٍرئاَس ْنِ

 ْنَمَك ُمَدآ يبن ْنِم اَمَو َرْخُف لَو ٍدْمَحْلا ُهاَرِل يِدَي يو رخ الو قنا موي مآ لَ ُدْيَس نأ ْمَلَسَو
 . يِئاَوِل تخت دل ُهاَوِس

 ىَّلَع ُلُدَي اَّذَهَو ٍةَماَيِقْلا موي س ساّنلا ٌدْيَس ُدْيَس اّنَأ ٌيِراَْبلا دع اًعوُقْرَم َه َرْيَرُه يبأ ِثيِدَح يِفَو

 ديس انأ لَسَو هيلع هللا ىَلَص لقي مَلَد ٠ .هدألزأ ّلُك ْنِمَر ُمالُسلا ِهْبَلَع َمدآ نِم ُلَضْفأ هنأ
 مالّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع ُهَلاَق اَمنإَو َكِلَذ ْنِم ُهَللا ُهاَشاَح ُهْنوُذ ْنَم ىَلَع اًراَسِتْفاَو اًبجسَع سائلا
 ُْلُعَو ىَلاَعَت هللا َدنِع ْمِهِعوُبْمَمَر ْمِهماَمِإ رد ِةنلِل اَمالْعِإَو ِْيَلَع ىَلاَعَت هللا َةَمْمِِل اًراَهَظِإ
 لاق امك ِهيمَْروو هللا ٍلضقب حرك كلذ ََِعَو هيَ هللا ةمغب تف ٌفِرْعَتِل ىَلاَعُت ِهْيَذَل هَلْ
 .[08 :سنوي] «اوُخَرْنيْلَف َكِلْذبَ ِهيَمْحَرِبَو هللا ٍلضْفب لق» :ىَلاعَت

 تيل نب همي نبا ىَور [4 :حارشنالا] 4و كَل اكرر :ىلاعت هلا َلاَكَ
 يبد نإ لامك مالا ِيَلَع ليربج ين أ لام َمْلَسَوِهيلع هللا ىْلَص هللا َلوُسر نأ ٍدِهَس يِبأ

 ؛ركَذَو يهم تريد ثزك اذ َلاَق ملغ هللا ُتْلُق ُكَرْكِذ ٌتْعفُر فيك يرذت ُلوُقَي َكْبَرَو

 ٍنَع ٌةَنِبيُع ُنْبا انَرَبْح *أ َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َيِِفاْشلا ٍماَمإلا ِنْعَد ٠ .ابج نا ةعتصو يتلا -

 ب
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 وُ احم ُنأ ُدَهْشأَو هللا الإ لإ آل ْنَأ ُدَهْشَأ يت ثزجألإ كد ال ؛ ةاْمُم حجت يِبأ ِنْ 03
 ُهدْكذ ٌلِمَثَح و لاك ٍناَلاَو للاب ٍناَميإلا دنع ُهَرِْذ لأ ُهللاَو يع ! فاشل كلا 0



 ُهَعَفَر مَآ ُنْب ىَيَْي لاَ .ةيِصَملا نع ٍنوُئولاو ةغاطلاب لمعلا دئِعَو باتكلا أل دن

 َماَمَت ُتْلَعَج اًضِنأ ُهْنَعَو يِنَرَكَذ َكَرَكَد ْنْمَف يِرْكْذ ْنِم اًرْكذ َكُتلَعَج ٍءاَطَع نبا ِنَعَو .ٍةوُبئلاِ

 . يبت رغب اتي
 ُهَنَعاَط َلَعَجَو ٍةَداَهّشلا يئَمِلَك يِن ٍهمْساب ُهَمْسا َنَرَق ْنَأ ُلْثِم عْفَر ْيَأَو ُيِواَضْيَبلا لاَ

 هَللاَوط 4١[ :ءاسنلا] للا َعاَطأ دَقَق َلوُسْولا عليي نمل :ىَلاَعَ ِهلْوَك ىَلِ ُريشُ ُهَئَعاَط
 اوُميِطَأَوط [17 :ءاسنلا] «ُةَلوُسَرَو ةللا عي نم و[ اة «يشد نأ كحل هلو

 ات َلاَقَو [١؟ :نارمع لآ] 4َلوُسَرِلاَو هللا اوُعيِطَأَوط [45 7١ :لافنألا] ُهَلوُسَرَو هللا

 ٌلوُقَي الإ ةالَص ٌبِحاَص لَو دهس الو ٌبيِطَح سيل رخل انذلا يف رو هلا كَ

 ٍدُهَشْفلاَو ِةَداَهّشلا يِف ُهَعَم ٌروُكْذَم َوُهَف .ِللا ُلوُسَر اًدّمَحُم ُنَأَو ُهَللا الإ لإ ال ْنَأ ُدَهْشَأ

 .ةمالا فزع يف دمشا نيو ٍناْلاَو بطلا قآل ي ذ ركب ُهُرْكِذ ُنوُرْفَمَو

 اع ةللا ىلص نيل نم ل هللا يو زر يبأ نع ةيلجا يف ميغ وأ عرخأ
 ماالّسلاَ ٌةالّصلا ِهْيَلَع ٌليِرْبِج َلْزَك ٌشحوتسا لهب ملسلاَو ةالصلا يَعْمَلْ امل ملسَ

 ُلوُسَر اًدّمَحُم نأ ُدَهْشَأ ع نيم هللا الإ 5 لإ ال نأ ُدَهش ذأ نْيَتَْم ُدَيكأ ُهَّللا بكَ هللا ٍنادألاِب ىَداتق

 انو ااكجفا ىَلعو ءاَمَس لك ىَلَعَ ٍضرَعْلا ىلع َفيِرَشلا ةمشا بْتَكَو «كيبدتلا نْيَتْرَم هللا

 ٌتْرَرَم اَم ِءاَمّسلا ىَلِإ يب َجِرُع اّمَل اعوُقْرم َرَمُع نْبا نع ع ُراْرَبْلا جا َرْخَأَو َركاَسَع نبا ُهاَرَر اًهيف

 يلا ِنَع ٍِساّبَع ِنْلا ِنع يللا يِفَ لا لوط ال قت اه يبل و الإ ِءاَمَس

 دمحم هللا الإ هل | آل اَيِبَلَع ٌبوُْكَم الإ ُةَقَرَو اَهي اع ةّرَجبَش ِّنَجْلا يِف اَم ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 : كاشخ لاق امك ىلاقت دوشا يب ميركل هع ُقَشَو «وللا ُلوُسَر

 ُدمَحُم اًَذَهَو ٌدوُمْحَم ٍشْرَعْلا وُدَف ُهْلِجُيِل مله مْ سا ْنِم هَل ٌقَشَو

 َنيِنِمْؤْمْلا َرَم أَو هيئالَم يف هيلع ىَلَصَو ءاًمسا َنيِعْبَس ٍرشكب ىكشحا ِهاَمَْأ ن ْنِم ٌةاَمَسَو

 لع اوُلص اون َنيِذَّلا اه أي لا ىَلَع َنوُلَصُي ُهَتكَالَمَو هللا ّنِإ» : ىَلاَعَت َلاَقَك هَْلَع ة ةالّصلاب

 يِنْنُي ُهّنأِب ىلغألا ًالَمْلا يف ُهَدْنِع هين ٍةَلَِمِب ُهَداَبِع َرَبْخَأَق [258 :بازحألا] كاًميِلْسَت اوُمّلَسَو

 بلع ميلخشات اللاب يلشلا ملا رت أ م ِهْبَلَع يَّلَصُت ُةَكِالَمْلا ُنأَو ِةَكِبَالَمْلا َدْنِع ِهْيَلَع

 عفر هوجو ْنِم َكِلذ ُْدْيعَو اًعيِمَج يِلْفْسلاَر يِرلعلا ِنْبَمَلاَعْلا ٍلْهَأَو هللا َنِم ِهْيَلَع هيَلَع ء انتل عون

 .مْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَّلَص ورْكِذ

 اًهِلوُرُن ٍبَبَس يِف اوُرَكَذ [؟ :هط] «ىقُشَتِل َنآْرُقْلا َكبَلَع اَنلْوْنَأ امل :هَط ىَاَعَت َلاَقُو

 يرض



 هللا ىَلَص هلا ٍلوُسَو اوُلاق يع نب مهو رمل نب 0 أ اًمُدْحَأ ًالاْنَأ

 َةَمْحَر ُتْنِعُب ُلَب َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلاَقَك َكِئاَبآ َنيِد ٌتْكَرَت ْتْيَح ىّقْشَت َفْنإ َمْلَسَو ِدِنَلَع
 مالْسِإلا ٌنيِد نأ ْمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَل أ قيرغتَو يي اك بلا ٍهِذَه ُهّللا َلَوََْ َنيِمَلاَعْلِل

 ةَداَقّشلا َوهُةَرَقَكلا هيف امو ةاَعَس لك ِكاَرْذإ يف ُبَبَسلاَو زون ْلُك لت ىلإ ملدا وه كالا

 َلَع ليرْبِج هَل َلاََ ُاَمَدَن ْتَمْدَوَ ىَتَح ٍلْيألاِب ىْلَص َمْلَسَو ِِيَلَع هللا ىّْلَص ُهّنآ اََيِاَنَ
 اَقيِذُتَو ٍةداَبِْلاِب ُكَسْفَت َكَينَتِل َكِيَلَع ُهاَئلَرلَأ اَم ْيأ اهَح َكِيَلَع اَهَل ٌنِإَف َكِسْفَت ىّلَع ٍقبَأ ُمُالّسلا

 .ةريَعَو سابع نإ هَل لجو اي دل ىتفم ةعَمَو .ٍةَحْمْسلا ةٌيفيِنحْلاِب الإ ت َتْدعب اَمَو ًةَيِظَعْلا َةّقَقَمْلا

 هذه يف يِزاّرلا نيدلا ُرْخَك ُماَمإلا 0 :رثركلا] 4َرْثْوَعْلا كاكيطغأ اًنإظ : ىّلاَعَت ُهَللا َلاَقَو

 ةروش لج ات كل كلَ رولا باهل ال ممم اه هل يارا ني دك ةدوكل
 ُنْلَعَتَت ةاَيْشَأ َددلَك اَهِلَوَأ يف َرَكَذك ِهِلاَوْحَأ ٍليصْفََو َمْلَسَو هيلع هللا ىْلَص انت حذم يف ىحشلا

 َكيِطْعُي ٌفْوَسَْلَو ىلوألا نِم كَل ٌرْيَخ ُةَرجآلَلَو ىَلُق اَمْو كبَر َكَعَدَو اما : هَلْرَك ّيِهَو توب

 ُهَلْوَق ّيِه هو ايئذلاب عَ ايف نال لَوْ َكِلْذَك اهم مل ؟ [؟ 7 :ىحضلا] «ىِضْرَتْه َكْيَر

 لا ملص نم يأ ١ :ىحضلا] لاَ ُكَدَجَوَو ىَرَن امتي َكْدِجَي ملأ : :ىَئاَمَت

 3 نول ٍةَروُس يف ٌرْكَذ مث [8 - :يحضلا] «ىئْمَأَف الباع َكَدَجَوَو ىَدَبَنٍ ماكخألاَ

 ١ :حرشلا] «َةَرْذَص َكَل حّرشت ْملأ» ّيِحَر ءاَيشَأ داعب ُمالَسَلاَو ٌةْالَّصْلا هْيْلَع ُهَفَدَش ىَلاَعَت

 ا 0. لا 43رزو كلم كضيف قْلَخْلا 5 َةَوْعَدَو قَحْلا ةاَجاَتُم ْمِسَو ىَح ُهْسَسْفَن مل ْيَأ

 ٌةَروُس اًذَكْهَر 14 -* :حرشلا] 4كَرْك كلل اَْمْنَرَو َكَرْهَط ٌضقنَأ يِذْلا> َليِقْكلا كَءاَنَع ْيَأ
 ٍةدحاَو لُك يبا َرئاكْمْلا ِتقاَنَمْلا هده ٌكائبَطْعأ يأ «ُرئوُكلا َكاَئيَّطْعَأ انإ» لاَ ىّنَح ٌةَروُس

 لاَ ًالَو اكيَعاَطِب َلِغَتْشاَك معنلا هِذهب َكِيَلَع ائْئعْنأ ذإَو اَمريِفاَدَحب اَيْندلا ِكْلُم نِم ْمَظْعَأ اًهئب
 ْ . مهل

 ٍلاَمْلاب امِإَو يَكَبَرِل ْلَصْنه :ُهْلَْت َوُهَر سلا َنوُكَي ْنَأ اّمِإ ةَداَبِعْلاِب َلاَمِتْشألا ّنِإ ْمُث

 ْلْقَي ْمَلَو ِيِضاَمْلا ٍظْنَلِب ُهَرَكَد َفْيَك «كائيطأ انِإ» ُهَلْوَق ؟ ُلُمَأَتَو ه«رخار» :ُهَلْوَق َوْعَو
 ْمالَسْلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َلاَق يِضاَمْلا ِناَمْرلا يِف ّلّصَح ءاطغإلا اذه نأ ىَلَغ ُلُدَيِل كيِطْمْنَس

 ئمزت اذيزغ ينال نامزلا يف لاك نم لأ لش الو دسجلو حوؤلا نيب أد نيل تنك

 اًبْسَأ اَنأِيَه ْدُ ُدْبَحُم اَي ُلِوُقَي ىَلاَعَتَو ُهَئاَسْبْس ُهْنََك َكِلْذَك ُديِصِيَس ْنْمِم ُفَر نشأ ٍبِناَجْلا

 ضر



 اَهْيَأ اَي اَييِدوُبْعِ : لا ُكِدوُجُو َدْعَب ٌكُرْنَأ فيَكَف ٍدوُجُوْلا اذه يف َكِلوُخُد َلْبَق َكِتَداَعَس

 ائلْضُف ٍدّرَجُمِب ُك انرحلا اَمْنإَو َكِتْعاَط ٍلْجَأِل ميِظَعْلا َلْصَملا اًذهل َكِطُْت ْمَل اَنِإ ٌميِرَكْلا ُدْبَعْلا

 . ٍبِجوُم ٍرْيَغ ْنِم اَئِناَسْحِإَو

 َوُه اًذِهَو ِةنَجْلا يِف ٌر ُرهَن هنأ اًهنِم هوُجُو ىَلَع ٍرَئْوَكْلا ٍريِسْفَت ات يِف َنوُرْسَفْمْلا ٌفَلَتْحاَو

 ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُس زن ةلغ هللا حر ذأ ىؤَز ٍفلَخْلاَو بلا دلع ضيفتشُملا وشمل

 اَي اًَذه ام ٌتْلُ ا ل ل ا ا

 حيِجَص يفَو . ُيِراَسْبْلا ُهاَوَر هَقْذَأ كَْسِم ُةّيط اذِإَ َكْبَر َكاَطْعَأ يِذْلا دئؤكلا اًذه َلاَق ليربج

 ىَفْمأ ْذإ اًِرُهْظَأَنْيَب مْوَي تا َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر اني سّنَأ ٍثيِدَح ْنِ ٍمِلْسُم

 0 َراَي َكئِس ُهَللا َكَحْضَأ َكُكِحْضُي اَم ام الف امم هس عَ مك قع
 حلاو كبل لَصُ وكلا كائيطغأ نإ ممجلا ٍنِمْحَرلا هللا مشي» أ َرَقَف ٌةَروُس اّمِبآ ُنَلَع

 177 وُسَرَو ُه ُهَللا اَكلُق ُدَكْوَكْلا اَم َكوُرْدَتَأ َل اق ْمك 86 - ١ :رثوكلا] بألا وه َكقاَش

 موجُنلا ُدَدَع ُه هيأ ِةماَِقلا مْوَي يِتنأ هيلع ُدرَت ٌصْوَح َوْهَو ٌريبك ُريَخ - ِهْيَلَع يِبَر ِهبِنَدَعُر رهن ُهْنإ

 ريش وهو ةدغب كدذخأ ام يرذك ام وي نأ نب هب بَ لو مه ُدْبَعْلا ُجلَتْحُبَق

 َْعَو ىلذأ وِ | ُريِصَمْلاَف ٌضْوَحْلا اْه ِرِئَْكْلاِب َداَرُملا نأ َمُلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهئِم ُهْنِم ٌحيِرَص

 ام ُهاَبَحَو ِةَميِمَعْلا ٍلاَصِحْلا ِهِذِهب ُهَْرَشَو ُةَميِظَعْلا َلِئاَضَمْلا هِذِه ُهاَطْعَأ ْنَم َناَحْبسَن ُروُهْفَمْلا

 .ةَميِسَجْلا ِهِمَعِن ْنِم هْيَلَع ُهَضاَنَأ

 مالغألا ْمِهِئاَمْسَأب ْمُهيِداُي نأ ُمالَسلاَو ةالَصلا ُمِهِنَلَع هبا ْعَم وللا ُةَداَع ْتَرج ْدَكَو

 اي» [4 :دوه] «طبفا ُحِ وُث اَي» ١5[ :فارعألا ؛"ه :ةرقبلا] «ْنُكْسا 1 وحن

 :ةدئاملا] 4َكيَلَع يِبَمْعَن ْرُكْذا َميْرَم َنْب ىَسِِع اب ١٠"[ :صصقلا] «ُهّللا انأ ين

 ٍلاَسْرِإلاَو ِءاَبْنإلا َنِم ٍفيِرْشلا ِفْضَوْلاب هادا ْمْل َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٌدّمَسُم اكن 0

 :لِئاَقْلا ُرَد ِهّلِل ُلوُسْدلا اَهْيَأ اَي لا اَهّيأ اَي َلاَقَك

 ٌيِبْئلابَو ٍلوُسَولاِب َكَدَحَو َكاَعَدَر ٍهِهْساِب الك ٍلْسُرلا ٌعيِمَج اَعَدَق

 كير اعد اإ ديسلا نأ ٍدحأ ىلع ىو مالشلا دبع نب نيذلا وِ يلا لا

 مالغألا ُمهِئاَمْسَأِ نيِرْخآ اَعَدَو ِدّيِ ةئيَسلا ٍقالْخَألاَو ِةّيِلَعْلا ٍفاَصْوَألا َنِم ْمُهَّل َدَجْرَأ ام ٍلْصَْأِ

 ٍلَضْمأب ُاَعَد ْنَم َةَلِزنَم نأ يتالخألا َنِب ٍقْنُحِب الو ٍفاَصْوَأْلا ْنِم ٍفْضَوِب د ُدِعْشُت ال يِتْلا
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 م نأ ٍفْعلاِب مولْعَم اذهَو مَلَعلا همشاب ُاَعَد ْنِْ لإ ُبرأَو هلع ُرَعأ ٍفاَصْوَألاَوِءاَمْشَأل
 .هياَرتخاَو هويظْعَت يف ُةعلاَبُم كلذ ناك قالو ِهِفاَصْرَأ ٍلَضمأب نعد

 «ةيِلَخ ٍضْرألا يف ٌلِعاَج ي | ِةَكئالَمْلِل َكِْبَر َلاَق ْذِإَوِ؟ : ىَلاَعَت ِهِلْوَق وحن يف ام ْرْظْناَو

 يا َملَسَو لع هللا ىَلَص يللا ٍباَطِج فاك ىلإ | هِتْفاَضِإَو ُبْولا ٍرْكْذ ْنِم ١"[ : ةرقبلا]

 َنْمَضَت دق ِةَلْمْجْلاِبَو .مْلَسَو هلع ُهللا ىَلَص هبط هِصاَصِتخاَوِِفَرَش ىَلَع يبثثلا َنِم َكِل

 هللا ىّلَص ٍهِرْكِذ 3 ٍةَعْفرَو ِهِبِصْنُم ٌوُلُعَو ٍهِرْذَق ٍميِظَْعَو هم ٍليِلَجِب حيرضللا َن ٌريَِعلا ُباَتَكْلا

 ِوفَعْلاِب ىَلاَعَت ُهُراَبْخِإ يِفْكَيَر «ميركُتل ِتاَجَرَد ىَضْقَأ ىَلَع ىَلْوَتْسا ُهنأِب يِضَْي ام َمْلَسَو ِهْيَلَع
 [4 ةيوتلا] 4ْمُهَل تْنذَأ مل َكئم هللا اعل :ىلاقت لك يف باتا رثو ب نع م ُهنَع

 ْنِمَو كْئِمَول : ىَلاَعَت هِلْوَق ين ِناَمّرلا يف ْمُهْئَع ِوِرْخَأت َعَم ُهَ ٍظ اًميِظْعَت ِءَنأْلا ىَلَع ورك ُميِدْقَتَو

 رانا ٍلْهَأ يّئَمَعِب ىَلاَعَت هُراَبْحِإَو ["“ :بازحألا] 4مِيْرَم نبا ىَسيِعَو ىَسوُمَ ميار حو
 اتي اي َنوُوُقَي ِاثلا يِف ْمُهْهوُجُو ُبْلَقُ ميل : ىَلاَعَت ِهِْوَك يف ٌمْلَسَوِهْيلَع هللا ىّلَص ُهََعاَط
 .دَعُي ال ٌرطَقَو ُدْقْثَي آل ٌبْحَب اًذهَو 4لوُسَؤلا اَنْمْطَأَو هللا انْنَطَأ

 هب نئِمْؤُيَل َنيِبتلا ىَلَع َمُلَسَو ِهِبَلَع هللا ىَّلَص ُهَل ينائيِملا ٍذَخَأ ىن
 رص لَو ُهوُكَرْذَأ ْنِإ

 2 اجب مث ٍةَمْكِحَو ٍباَتِك نم ْمُكدْنأ اَمَل َنْْلا قاب هللا َدَحأ ْذِإَوه : ىَلاَعَت ُهّللا َلاَق

 يبأ ِنْب َيِلَع ْنَعَو .ةيآلا ١ :نارمع لآ] 4ُةئْرصَْملَو هب َِْمْؤتل ْمُكعَم اَمِل َقَدَصُم ُلوُسَر

 يق فاما عع ةعأ لإ هلا نب علال كع غم هلل يضر سابع ند بل

 .مئألا رك ْنَع مركب شا 5 يلا

 اركي هنن ل زهيع ريق لك سم عل لح اا يعن ١
 ُنوُكَتَو ِةَماَيِقْلا مي ىلإ َمَدآ ٍنَمَز نم ٍيقْلُْلا عيِمجِل ةَماَع ُهئلاَسَِو ُهنْوُبُ ُنوُكت مهل ًالَسْرُم
 آل ٌةَقاَك سائلا ىلإ ُتْنِْبَو ٌمالّسلاَو ٌهالَّصلا ِهْيَلَع ُهَلْوَق ُنوُكَيَو هِيَ ْنِم ْمُهْلُك ْمُهْمَمَأَو هَل
 ىَلَع َقيئاَوَمْلا َدَحأ امْنِإ اًضِنأ ْمُهلبَت ْنَم ُلَواتَي لَ ِةَماَِقْلا ِمْوَي ىلإ | ِهِناَّمَز يِف ٌساّنلا هب ٌصَمْخَي

 ين َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىْلَص ُدْمَحُم نيل ْمهْلوُسَرَو ْمُهْي هنو ْمهِيَلَع مُدقَملا هل هنأ اوُملعَِل ِء األ

 فرخ



 ءاَرْسإلا ُهَلْيَل َكِلْذَك اَيْنُدلا يِفَو هئاَوِل تحن ءاَْنألا ميِد ٍةَرِجآْلا يِف َكِلْذ َرْهَظ اَدِهِلَو ء ايلا
 ىَلَعَو ْمِهيَلَع بْجَو ىَسيِعَو ىَسوُمَو َمهاَرَِو حوُلَو مَآ ٍنْمَر يف ةثيِجم قل نقلا لَو ْمِهِب ىَلَص

 مهن | ُهئلاَسِرَو ْمهِيَلَع هنو ْمِهْيَلَع ٌقانيِمْلا هللا لح َكِيْلبَر 0 ُهُعاَبْتا مومن

 ميول كإ جا رثألا كيف رأت غم موماقتجلا ىلع توتي وأ امل ل لِصاَح ىعت

 0 يا لا باقل 9نج نم كلل اق ريل

 الب مابا مهمل ْمِِرْصَع يف َدَجو وَ ِيَلَع لتشمل رْضَعْلا دوو هج نم وه امن
 َوُهَو َمْل َبَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِتَعْيِرَش 3 ىَلَع ِناَمَّلا رْجآ يف ُمالّسلا ِهْيَلَع ىَسيِع يِّتأي اًذِهِلَو ُكَش

 ْنِ ٌدجاَو َوُه ْمعن ِةمأْلا وده ْنِم اَدجاَو يني هلأ سال ٌضَْب ُنَْي امك أل هلاَح ىَلَع ميك
 دمحم اير قير ْمُكْحَي امن مَْسو هيَ هللا ىَلَص يل ِهِعاَلا نم الث اَمِل ألا مه
 ُقلَعَعَي اَمَك هب ٌقلعَمُم َوُهَك يِفلَو رثأ ْنِم اًمهيف ام ُلُكَو ٍةئْسلاَو ِنآرْقلاَ َملَسَو هيَلَع هللا ىَّلَص

 ىو الإ يف ذأ هيت يف أو هيلع لا ىلس ير ثا كعب مير كلَ ؤملا رياتب

 عم قِفكتَو مَطفلَ نمو ا ل ل وجيب لوس مهل يب مَلَس

 فَي ةاَسع ام سَ هلع هللا ىلَص ئعرش ْمْمَو تلت أل اهنأل لوألا يف موهارش

 هللا ىَّلَص ُهَل زق امدح انع اف اناك يتيح ىتنت انآ نب اًذهو عوْرْلا ني هيف فاليخألا

 عيِمج ىلإ هنأ َناَبق م َمايِقْلا مْوَي ىلإ امو نم هنأ نط انك اك سائلا ىَلِإ ُتْنِعُب تب َمْلَسَو هيَلَع

 ٍدَسَجْلاَو حولا َنْبَبْمدآَو اين ُتنُك َمْلَسَو َِْلع هللا ىّْلَص ُهلْوَق يِناَلاَو ْمِهِرِخآَو ْمِهِلَوأ سائلا

 . ٌكِلُذ ىَلَع ٌدِئاَو ُهّنأ ناك ملِلاب هلأ نت انك

 ٍةَلاَسرلاب ُهَل ِهِتَداَهّشَو ٍةَداَهّشلاب ُملّسلاَو ٌةالَّصلا ِهَِلَع ُهَل ىَلاَعَت ِهِفْضَو يف
٠ 

 م

 ارضا تيا واكب الج مالكا انهناخ ليواتشإت [مهازنإ نع ٌةَياَكِح ىّناَعَت ُهّللا َلاَق

 ةمِينُم أ ايئرذ نو كَل نيمِسُم انلَعْجاَ ابر ُميِلَمْلا عيِمْسلا َتْنأ كن ان م َلْبَقَت ابر

 يبلع وأني هب م السر مهيِف كَما ابر ْميحّرلا ُباَوقلا تن َكِإ اكيََع ْبْنَو اََكِساتم اأو

 ١19[  ١؟1/ :ةرقبلا] «ْميِكَحْلا ُريِزَعْلا َتْنَأ َنْنِإ ْمهيْكْرَيَ َةَمْكِحْلاَو ٌباَتكلا ُمُهُمْلَعيَو كِتاَبآ

 مام



 َليِعاَمْسإ ِدَلَو نب فصلا هه ًالوُسَر ْمُهْنِم ام كم يلهأ يف َتَعَبَو اَمَُاَعُ ىَلاَعَت هللا ٍباَجتْساَ

 ىَلَص ُهّنَأ ىَلَع ٌَنوُدّسَمُمْلا ٌعَمَتَجا دقو ِءاَعَدْلا اَذِهِب مالّسلا اًمِهِيَلَع ٌميِهاَرْبِإ هيبأ ّْمَم اَعَد يِنْلا

 ميِهاَرْنإ يبأ َُوهَد انآ ْمالْسلاَو ُالَصلا ع َلاقَو يلا هذه ْئِ ُداَرُملاَوُه ٌمْلَسَو يع هللا

 ْنِم ُفّضلا ٍةَروُس يف ٌرِكُذ اَم ّيِه ىَسيِع ُةَراَشِبَو َةيآلا هِله ٍةَوُم ءّدلاب داَرَو اوُناَق ىَسيِع ُةَراَشَِو

 0 | اَعَد اَمْنِإَو ١[ :فصلا] «ُدَمْحَأ ُهُمْسا يَِب نم يأت ٍلوُسَرِب اًرْشَمَو» هلت

 َدْمَحُم الإ َةْكَمِب ْنَم ىَلِإ ىَلاَعَت هللا ِثْعْيَي ْثَعِبَي ْمَلُو اَهَلْوُح اَمَو اهب اوُناَك َنْيِذْلا تي ةرَذِل ةكمب ِءاَعْدلا

 مه ىع ْمهِم كلا اد ٍثْعَب نيِنؤملا ىلَح ىلاتت هللا نا دقو مْلَسَو هَ هللا ىَلَص

 ملح وثب مهيأ نم الوُسَر مهيف كعب ذِإ نيبؤملا ىلَ هللا نم ذقل» ىلاعت لاق سلا

 ٌمَظعَأ َنِ َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ّدئِم هلل سيل ٌهَيألا "14 : نارمع لآ] 4باَكلا ْمُهُملَعبو مهكر هِتاَيآ

 . ميِقتْسُم ٍقيِرط ىَلِإَو قَحْلا ىَلِإ يِدَي َمُلَسَو ِِيََع ُهللا ىَلَص اَدْمَحُم ِهِلاَسْرإ ْنِم

 يلع هللا ىْلَص وب ةمغللا ُنأِل معلا مط لاس ألا ِذَه ىلع ُةَمغنلا ٍِتْناَك اَمْنِإَو

 :ُهَلْوكَو .وداَبِعِل ُهّيِصَر يِذّلا هللا ُنيِد اَهَِبَسِب َلُمْكَو ِةَرِجآلاَو اَينّدلا ُحِلاَصَم اهب ْتْمَن َمْلَسَو
 «مهبقنأ» ذاوشلا يف ةىرْثَو يخولاب مهل القنا اَمِإو ملت رق هلأ ينخَي «مهيشنأ نيد
 ُبَرَعْلاَو بَرَعْلا ٌلَضْفَأ ٌشْيَرَُر ِشْيرُ ٌلَضْفأ مِشاَه وْثَبَ مِشاَه يِنَب نم ُهنأل ْمِهِنَرْشَأ ْنِم يني

 هِتاَبآ ْمِهبَلَع وُلَْي ْمُهنِ ء السر َنيِمْلا يِف َكَعَب يِلْلا وهل ىلا َلاَفَر . 0

 [؟ :ةعمجلا] «نيِبُم ٍلالَض يِفَل ٌلْبُق نب اوُناَك ْنِإَو ةَمْكَحْلاَو َباَتَكْلا ْمُهُمْلَعُيَو ْمِه ُ

 تاتكأل ني اوئاك ثدي مطر ٍةعنتل هذ رذق ىلع مْ اهيل ثرعلا يلا ذا

 اذهب ْمهِبَلَع ىلا ُهّللا ُنَمُك باكل لأ دنع اَمُك وتلا راَنآ ْنِم ءْيَش ْمُهَدْنِع َسْيَلَو ْمُهَل

 ْنِب ْمُهْلْبَك ّلَض ْنَم : ةَلالَض اوُهَرعَو ْمُهمْلْعأَو ممألا لّصْنأ اوُراَص ىّتَح باكا اذهب ٍلوسرلا

 . ممألا

 يْمَأ اًضْيَأ ناك ٌلوُسدلا اًذه نأ أ اَمهاَدحإ نانا مهن ملْسلاَ الصلال رك يِفَ
 ْنِم وّلْثَت َتْنُك امره : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك هِيِميب ُهَطْخَي ْمَلَو طق اًباتك اَرْثي : مل مهن | ِثوُعْبَمْلا ِيَْأَك

 دلع َماَقأَف همْؤَ ٍراَِد ْنَع ّجَرْح الَو 4 :توبكدعلا] (َكِييِمهب هَطْحَت الَو باك ئِم هب

 نم يعل علب ىلح أري الو بي أل نأ أ نيب انأ لي مَ لب غم ملمت ىلح مرن
 يذلا يل نيل ذو ةرمابا ٍةَعيِرّشلا هذه د ٍنومْلا باكل اذه َكِلذ دعَب هاج مَ هرْئُع

 اهُْب اًذه يِفَو ُهْئِم ٌمْطْعَأ ُسوُما َملاَعْا َعّرْفَي مل ُهَ هنأ اَهُراَطُنَو ضذألا لُمَأ 1

15 



 ْمُهَو ْمُهْنِي توُعبملا نأ ىَلَع ُهيِبِّلا ُةَيِ يناثلا ُةَدئاَْلا مالَسلاَو هالّصلا ِهْيَلَع و ا

 اق اًنوُرْعَم ْمُهَنيَب ْأَسن هَ هَتَْفِعَو ُهَتَئاَمْأَو ُهَقَدِصَو ُهََرَشَو ُهَبَسَت َنوُقِرْعَي َةْكَم ّلْهَأ اَض ل َنوُئمألا

 ْرَع هللا ىَلَع بِذَكْلا يِرَمَْي ْمُن ؟ سالا ىلع َتذَعلا مَ ناك فنك م ذي مل هلأ كي

 ُهاَعْدا اَميِف ِهِقْدِص ىَلَع اَهب ٌلَدَتْساَو ٍفاَصْوألا هله ْنَع 2ء ُلُقَرِم َلَأَس اًذِهِلَو ُلِطاَبْلا َوُه اًذه ّلَجَو

 ىَوّْرُيَو ["» : ماعتألا] «كَئوُبْذَكُيأل ْمُهْنإَ» ْمُهَل اًباطِح ىَلاَعَت ُهّللا َلاَفَو ِةَلاَسْرِلاَو ٍةوُبْنلا ّنِم

 اًنِضْرَأ نِم فْطَخَتَت كعب ْنِإ ْنكلَو َمْرَيْلا َكَمِهقنَف ْطَم انئبَّذُك اَم ُدُمَحُماَي ِّللاَو لاَ ُالُجَر نأ
 . سابع نبا ُهَلاَ ُةبآلا وِذَه َْلَرَ

 ما

 اذِإَف َّيِ ةَيئالَعْلا يف َمْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىّلَص ينل ُبْذُكُي ٍرِباَع ُنْب ٌتِراَحْلا َن ناك لِتاَقُم ْنَعَو

 هْيَلَع ُهوأَر اَذإ اوُناَك َنيِكِرْشُملا ْنَأ ىَررْيَو ٍبِذَكلا لأ نب دمحم ام َلاَق ِهِتَِب لهأ َعَم الخ

 0 ا د لا يي لع لع . يبل ُهّنإ | واق ملَسلاَ ٌةالَصلا
 و كم

 ةرزكتي مهأ لعمل ألا هل لك هب ثلج ام ْذل نكأو كبل ا مل هع

 هَللاَو َلاَقَق ُهْسِفاَصْنَأ ُهَل ٌليِقُك ُهَحَن ُهَحَناَصَق مْلَسَو بَلَع هللا ىّلَص ُهَيِقَل ٍلْهَج انأ نأ َي درر

 .ٍمِئاَح يبأ با ُاََر َةَيآلا ُهَللا َلَرْنأَف ٍفاكَم ِدْبَع يِيَِ اَعَبَن انك امك ىتم ْنَكلو ين هنأ ملغأل ين
 َ سو ََِِع هللا ىَلَص ٍميِرَكلا ٍلوُسْولا اذه ٍقْدِص ىَلَع ٍةّلاَدلا ٍتاَيآلاب عوُلْمَم ُّلُك ُنآَوُْلاَ

 ُهنَع ٌريْخُيَو بِذَكْلا َمَظْغَأ ِهْيَلَع ُبِذْكَي ْنَم ّرِقُي نأ ِهَللا ٍلاَمَكِب ُنيِلَي ِفْيَكَو ِهِتَلاَسِر ٍقيِقْحَتَ
 مما
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 كلذ

 ُبيِحُبَو ُهْنْأَش ُمُكْرَيَو ُهَنَمِلَك يِلْعُبَو ُهُدْيَوُيَو ٌكِلُذ ىَلَع ُهُرُصنَي ْمُث ِهْبَلَع ُرنَألا َوُه ام ٍفالخب

 ىَرق لكم ْنَع ٌفْعْضي ام ولاَ ِنيِهاَرَبْلاَ ٍتايألا ني هِي ىَلَع وْ هْوُدَع ُكِلِهُيَو ُهَتّوَع
 لاَحْبس ةَتاَهَش نأ ٌمولْعمَو ِداَسمْلاِب ضْألا يف عا فم ِْنَلَع ولك كِل ْعَم َوَُو ربل

 ُلُك َكِلْذ ىَبَأَي َسْدَقمْلا ُهلاَمُكوُهَئْزِعو ُهقَمْعِحَو ِءْيَش ْلُك ىلع ُهَتردْتَو ِءْيَش ْلُك ىَلَع ىلا

 ُهَتيأَر َنآْرُقْلا َتْرْبَدت اَذإَو ِهيَقِرْعَم ْنَع ٍقْلَخْلا ِدَعَ ٍدعْبَأ ْنِم َوُهَ ِْيَلَع ُهَرْوَجَو هب َكِلْذ ٌنَط ْنَمَو ِءايِلا

 وَلَو» :ىَلاَعَت ُهَللا َلاَك ىَلاَعَت هللا ىَلَع عاَو ٌبْلَكَو ْمُهْف ُهَل ْنَمِل ُهُديِعُيَو ِهيِدْبيَو ٌكِلُذ ىَلَع يِداَنُي

 ُهْنَع ٍدَحَأ نم ْمُكَنِم اَمُك َنيِتوْلا ُهنِ هن ائْغْطَقَل ْمُث ٍنيِميْلاب نم انْذَكَأَل ٍليِراَقألا ٌضْمَب اَيَلَع َلْوَقَت

 ْمِهفْكَي ْمَل َرأ» هلوشو قذِص ىَل هد هيأ تلَط نمل ىلاغت لكَ [40 : ةقاحلا] 4ٌنيِزِجاَح

 للاب ىَقَك لْق َنوُئِيْؤُي مْوَقِل ىَرْكْدَو ًةَمْحَرَل َكِلُذ يف ّْنِإ ْمِهِبَلَع ىلْثُب َباتِكْلا َكِيَلَع اَنلرْنأ ان
 َكيلوأ للاب اوُرََكَو ٍلِطاَبلاب اونمآ نيِذْلاَو ٍضْرأْلاَو ٍتاَومَسلا يف اَم ُمَلَْ اًيِهَس ْمُكديَبَو ينيب
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 لك نب يبن لأ يذلا باتل ولا نأ هل ُةَناَحْبس . ريخأ 01 - 5١ :توبكنعلا] «َنوُرِساَتْلا ُمُه

 نيب متو يني واب لك لله لا مث بائغْلا نم جيو ةقاتشلا مانع جوي ان

 عيِمجب اًمِلاَع ىَلاَعَتَو ُهَناَحْبُس َناَك اًذِإَف :توبكدعلا] ؟ٍضَْألاَو ٍتاَوْمَسلا يف ذ ام ُمَّلْعَي

 َلاَقَو .هب ٍدوُهْشَمْلاِب طيحُم مَن ملعب ٌةداَهَش اه اَهَلَدْعأَو ٍةَداَهَم ٌقَدِصَأ ُهئداَهَش ثناك ِءاّيْشأْلا

 :بازحألا] «اًرينُم اًجاَرِسَو هلا هللا ىلإ اَيِعاَدَو اًريِذَنَو اًرْشَبُمو اًدِهاَش َكاَنْلَسْرَأ انِإ» : ىَلاَعَت

 َلاَمك اًدِهاَشُمَو انيئِئاَدْحَوب اًدِهاَش َكاََلَسْرأ اَنِإ انلَبِق ْنِم ُكَدَشُمْلا اهي اب ُلوُقَي ىَلاَعَت ُهّنأَكَك 5

 َقَْتْا اَيِاَدَو ان م ٍِفْوَخْلا م ٌعِضاَوَم ْمُهُمْلَعتَو اَنِرَْأ ةَقْلاَخُم ْمُهْرْذَسُتَو اّنَع اَنَداَبِع ُرُشَبُت اَنييِناَدْرف

 آلَو كلب ب ْنْمآَو َكَقَدَص ْنَم عيِمج ىَلَع َكَعاَعْش ْطْسِبَت اًسْمَشَو َكِب َنوُيِضَتْسَي اًجاَرِسَو اَنْيَلِإ

 . مِنَ اِاَسْحِإَو ْمهيَلَع اَِلْوُطَو اًئلْضَمِب ُهْرُمَب ْرْشَبُف َكَمْدَكَو َكَمَدَحَو َكَعَبتا ِنْم لإ اني ْلِصَي

 ُنوُكَي ال ُدِهاَّشْلاَو ِةّيِن ةيِاَدْحَوْلا ىَلَع اًدِجاَش ُملّسلاَو ُهالَّصلا ِهْبَلَع ُهَلَعَج ْدَق ُهّللا ناك اّمَلَو

 لل اَهَ اًيِعْدُم ادخل ٍةلأْسَم يف َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلا ٍلعْجَي ْمَل ىلاعت هللا اًيِعدم

 هللا ىَلَص يِّئلاَ ِسْمّشلا َنِم ٌُرّهَظَأ ئاَدحَولَو رجاظلا فال ىَلع انيس ُلوَُي نم َيِعْدُمْلا

 ىَلاَعَت هَل | اًدِهاَش هن ٍاَراَُم يف ُهَل اًدِهاَش هَسْفن ىَلاَعَت هللا َلَمجف وبلا ىَعْدا ناك َمْلَسَو يَ

 َتْسَل اوُرَفَك َنيِذّلا ُلوُقَيَو» : ىَلاَعَت ُهْلْوَق اًذه ْنِمَو '"7ُهَلوُسَرَل كن ُدَهْشَي ُهَللاَو» ُهَئاَحْبْس َلاَقَ

 ٌدَهْشَتْساَف [4* :دعرلا] «بائكلا ْمْلِعُهَننِع ْنَمَوْمُكَبَو يَِب اًديِهَش هللاب ىفُك لق الَسْرُم

 ٌديِهَش هللا ٍلُث ةداَهَس رَبكأ ٍءْيَش يأ لث» : ىَاَعت ُهلْوَت َكِلذكَ وللا ٍئاَهَشب لاَ ىَلع

 َُكيالَمْلَو هَل ةلزنأ َكيَلِإ لرْنأ امب ذهشي هللا نِكل» :ُهّلْوَقَو [9 : ماعنألا] 4ْمُكَتَبَو يني

 «ةُلوُسَرَل َكْنأ ُملْمَي هللاَرؤ :ُهُلْوُقُو 15 'ءاسفلا] ليه هللاب ىف قون

 ٌةداَهَش ىَلاَعَت ُهْئِم ُهْلُك اًَذِهَف 9 :حمتفلا] «دّللا ُلوُسَر ٌدمَحُمط :ُهُلْوَنَر ١[ :نوقفانملا]

 ماَقأَو ِداَبِع َنيَبَو ُهتِيَب َرْذُعْلا َعَطَق ُتْيَسِب ِناََبْلا ُةَياَغ اَهَتْسِص َنَّبَو اَهتيَبَو اَهَرَهْظَأ ذك ِهِلوُسَرِل
 ىَتْهْلاِب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذّلا َوُهظ :ىَلاَعَت َلاَثَو . ِهِلوُسَرِ انِهاَش ُهَئاَحْبُس ِهِْوَكب ْمِهْيَلَع ٌةَجْحْلا

 دال وألا اي ١ : حتفلا] 4اَديِهَش هللاب ىَقُكَو ِهّلُك ِنيّدلا ىَلَع ُهَرِهظِيِل ْقَحْلا نيِدَو
2 

 . اًروُصْنَم ٌنوُكَيَو ِهيِفِلاَحُم ىَلَع َرَهْظَي ىّتَح ٍدأَئلاَ َبلَعْلاَو رضْنلاِ اًروُهْظَو ِناَيبْلاَو ٍةمحْلاِب

 ِتباّدلا ِنيِقَمْلاَو مِزاَْلا ٍقيِدْضَنلا ّنِم ِهِداّبِع ٍبوُلُك يف ُهَعَدْوَأ اَم اًضِنَأ ىَلاَعَن ِهَيَداَهَش ْنِمَو

 ةكينأململاَو هَ داَيقْنألاَو ٌىَحْلا ٍلوُبَق ىَلع َبوُلُقْلا َرَطَق ىَلاَعَت ُهَللا ْنِإَف هيحَرَو ِهِمَالُكِ ةَئيِنأَمْطلاَو

 .نهذلا ىلإ ردابتي دف امك ةيآ ٌصن سيل اذه )١(
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 ٍِيلِإ ٍنوُكَسلا مَدَعَو هلع ٍروُْللاَو ٍلِياَبْلاَو ٍسِذَكلا ٍضْعُب ىَلَع اهَرَطقَو ِيبَحَمَو لِ نوُكُسلاَو

 ألإ ثلأملا الو ٠ يَ الإ ْتْنَكَس امل ُهاَوِس ٌقَحْلا ىَلَع ثَرَثآ اَمَل اًلاَح ىَلَع ُةَرْطِفْلا ِتّيِقْب ْوَلَو

 هَل ّبَجؤأ ُهَرْبَدَت نم ْلُك نإ ِنآْرقْلا ِرُبَنَت ىَلِإ ُهَلاَحْبْس ُنَحْلا َبَدَن اَذْهِلَو ُهَرْيَغ ثّبحَأ الو هب
 ًالئأ» : ىَلاعَت َلاَق ٍقْدِص ّْنُك ُْقَدْصَأَو ٌنَح نك ْنَحَأ ْنَب ْقَح ُهَلَأ اًمِزاَج ائيِقيو ارض اًمْل
 ٍبوُنُقْلا ِنَع ُلاَمقألا ِتَعِفُر ْوَلْت [': :دمحم] ةاَهُناَنُثَأ بوُلُق ىَلَع مأ آملا َنوُرْبَدَتَي

 روُمألا ٍرِئاَسَك اًيِروُرُض اَمْلِع ْتَمِلَعَو ٍناَميإلا ٌحيِباَضَم اًهيِف ْتَراَتتْساَو ِنآْرْلا ُقِئاَقَح اَهْنْرَشاَبَ

 ىلإ ْمالَّسلا ِهْيَلَع ٌلبِرْبج ُهُلوُس لبو اح ب ملت ِهللا ولج م هلأ كلو ذللك ةئاتولا

 اًضْسْلُم ىَقَتلا ٍدِهاَرْشلا مّظْمَأ ْنِم ٍبْلَقْلا يِف ُدِماّشلا اَذهَم َمُلَسَو َِْلَع هللا ىَّلَص ٍدّمَحُم ِهِلوُسَر

 . َنيِكِلاَسلا جِراَذَم ْنِم

 [108 :فارعألا] «اًميِمَج ْمُكَيلِإ هللا ُلوُسَر ينِإ ُسانلا اَهُيَأ اي لقط :ىَلاَعَت َلاَكَو

 :ىَلاعَت َلاَكَو نيكل ةفاَك ىلإ ُثوُعْبم ْمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هنأ ىَلع لال آلا هلل يِف
 َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو .[108 : : فارعألا] «اًميِمَج ْمُكَلِ هللا َلوْسَر يّنِإ سال اهي اي له

 هذه نم ّدحأ يب مَ أل هديب يبت ياو لَ هل مس هيَ للا ىَلَص للا ٍنَ رع ُهْنَع ُهّللا

 الا باححضأ نم َناكألإ هب ُتْلسزَأ ينذاب نمي ْملَو تاَمَويِاَرْنالَو يِوُهَي الو ألا

 3 هَمْلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص اني ِةلاَسرب اهْلُك لمْلا ٌمْسَت ِثيِدَحلا اًده يِفَو مِلْسُم ُهاََر

 4 :ةدئاملا] «ٍلُْسْولا َنِم رف ىَلَع ْمُكَل ُنيي ان وُسَر مُكَءاَج ذَق باّتكْلا لأ ات :ىَلاَعَت

 اَدِّمَحُم ُهَلوُس ّر ْمِهْيَلِإ َلَسْرأ ذق ُهنأب ىَراَصُملاَو ٍدوُهَيْلا َّنِم باتكلا َلْهَأ ىَلاَعَت ٌبَطاَح هَآلا

0 
 ْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ِهِلاَسْرإ َنْيَب ام ِةَلِواَطَعُم ٍةَدُم َدْعَب ْيَأ 4 :ةدئاملا] 4ِلُسْرلا َنِم ِةَرْ

 ريثَك ُنْب ظفاحلا َلاَق ِةرْيَمْلا ذه ٍراَدْقِم يف اوُقَلتخا ٍدَكَر مالا لَ مْ فا يل لاس

 َسْيَل أل َمْيرَم نئاب ساكلا ىَلْزَأ ان َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَّللا ىّلَص َلاَق ِدَئَس ٍةَئاِمْتِس اَهّْنَأ ُرِوُهْشَمْلاَو

 . يِراَخُبْلا ُهاَوَر ين ُهئيَبَو يِْئَب

 ٍناَيدَألا ريت و ٍلْبسلا َنِم ٍسوُمْطَو ٍلْسْولا ْنِ م ةَرْيَق ىَلَع اًدّمَحُم َتَعَب هللا َّنَأ دوُضْقَمْلاَو

 لج ثيِلَح يفد .مَعأ , ٌعُفْتلاَو ْمَنأ هب ُةَمعْنلا ِتناَكَف ِناَبْلْصلاَو ِناَريئلاَ ِناَئوَأْلا ٍةَداَبِع ِةَرثَعَو

 يني نم الب الإ عمرو ْمَهََجَع مهتفمك ضألا لفأ ىلإ ٌرَظْن هللا نإ اًعوُفْرُم َدّمْحَأ ماَمإلا

 ىّنَح ْمِهْلُك ضذألا لخأ ىَلَع سلا دق يذلا َناَكَف باتكْلا ٍلْهَأ نم مِلْسُم ٍظْنَل يِفَو َليِئاَرْسإ
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 ىلإ ٍتاَمْلُظلا نم هب ُهللا ْمُهَجَرْخَأَو ّن الكا « ىته ملول الا ىلض انةخش ا تك
 : ىلع َلاََو ولع َُالَسْو هللا ُتاَوَلَص اولا ع ٍةَعيِرشلاَو ء اًضِِبْلا ٍةْمَحْملا ىَلَع ْمُهَكَرْثَو ررْثل

 0 ٌفوُؤَر َنيِنِمؤُمْلاب ْمُكيَلَع ٌصيِرَح ْمَْع ام هَ ُيِرَع ْمُكِفْنأ ْنِب َلوُسَر ْمُكَءاَج ُُ
 نأ هَ ٌريِزَع ْنَسَحْلا لاق يِصاَعَمْلاَو كرشلاب ْمُكمْنِإ يأ مك هيَلَع ٌريِزَع يأ [174 : ةبوتلا]
 ملك هنأ اْيَلَع ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍهِصْرِح ْنِمَ ٌدئَجْلا اوُلُحْدَت ْنأ ْمُكيَلَع ٌصيِرَح ّراثلا اوُنُخْدَت

 : ىَلاَعَت َلاَق اَنِيَلِزنَم ٍرْذَق ىَلَع ْلَب ِهِتلِرْنَم ردك ىَلَع ُهِّيِإ ائَمْهْكَو ايل ُهْعالْبإ ُديِرُي اَمِب اَئْبِطاَحُي
 مَ أل ام فيلا َعَم همر الر ٠١ ./ :ءايبنألا] 4ٌنيِمَلاَعْلِل ٌةَمَحَر ألإ كا َسزَأ اَمَو

 ْنَمَو ُمُهَقْلا ٌلّصْحَيِل ٍسوُسْخَمْلاِب َلَكَمْلا ُبِرْضَي اَم اًريِثك ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك َكِلْذِلَو
 . َباَجْعْلا َبَجَحْلا َكِلْذ ْنِم ىأَر ٌةَنْسلاَو َتاَتكْلا منت

 ىَلَع ٌمالَسلاَ ُهالّصلا ِهْيَلَع ِهِلوُسَر صرح يف الا نيب ىلكند ُهَلاَحْبُس ىَّواَس اّمَلَو
 ٌةَمْحَر الإ َكاَكْلَسْرَأ اًمَْو» :ىَلاَعَت َلاَقَو هَل يْمْحَرَو ِهيَلَأَرِب َنيِيِمْؤُمْلا صح مهِمالْسِإ
 هيلع هللا ىَلَص اَدَْحُ ىَلاَعَت هللا َنْيَر ٍرِماَظ ُنْب ِرْكَب وُبَأ َلاَق 1١7[ :ءايبنألا] َنيِمَلاَعْلِل
 ُهَباَصَأ ْنَمَف ف قْلَخْلا [غ ٌدَمْحَو ِهِتاَنِصَر ِهلِئاَمَش ٌعيِمَجَو ٌةَمْحَر ُهْنْوُك ناكَف ٍةَّمْحْولا ة ةكيرب َمْلَسَو

 .بوُبْحَم َّلُك ىلإ اًمِهيِف ُلِصاَوْلاَو هوُرْكَم ْلُك ْنِم نْيَراَّذلا يِف يجائلا َرُهَ ِهِتْمْحَر ْنِم ْءْيَش
 ىَلَص دمحم هَبَْك نم هللا َكلَأ َبْذُكاَذِإ يب لك أل ٍرجاَقلاَ ريل ةمَْر ٍساّبَع نب ؛١ َلاَقَو

 اينذلا ين ذ ةَمْحَدلا ُهَلَق ُهَقَّدَص ْنَم اّمَأَو ِةَماَيِقْلا ىَلِإ زَأ ٍتْوَمْلا ىلإ ُهَب ُهَبْذُك ْنَم َرْحُأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 .ةَرْجآلاَو

 ٍنيْؤُمْلِل ٍقْلَخْلا عيِمَجسِل َلبِقَو .َسْنِإلاَ نجلا يِنْعَي َنيِمْلاَعْلِل ٌةَمَْحَر ُيِدئَئْرْمَسلا َلاَقَو
 ُهْيَلَع ُهَتاَذَق ِباَذَعْلا ٍريِخَأَتب ٍرِفاَكْلل ٌةّمْحَرَو ٍلْغَْلا نم ِناَمَأْلاِ ٍقِفاَنُمْلِل ٌدَمْحَرَو ٍةياَدِهْلاِب ٌةَمس ٌةَمَحَر

 َتْنَأَو ْمِهَبذميِ هللا ْناَك امو :ىَلاَعَت ُهّللا َلاَق َرِفاَكْلاَو َنِمْؤُمْلا ُمُعَت ٌةَمْحَر ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا

 .ُهرْيَغَو ْيَِقَهِنَْلا هاَوَر ٌةاَدْهُم ٌةَمْحَر اَنأ اَمْنِإ ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َلاَقَو [9 :لافنألا] «مهيِف

 ُنْيَع مْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص اَْيِبْنَو ةّمَحّدلا ْنِم ْمُهْلُك اوُقِلُح ُهاَيبنألا َنيِفِراَعْلا ٌضْعَب َلاَقَو
 . ةَمحْدلا

 اَصأ له َليِربِحل لا َملَسَو لع هللا ىَلَص ُهنَأ يك ٍضاَيِم يِضاَِل ءافشلا ِيِفَر
 عدل لع رات هلل راكب دبات ةياتلا ىَسْحَأ ُتنُك ْمَمَن َلاَك ءْيَش ٍةَمْحّرلا هذه ْنِم

 ام :ىَلاَعَت َلاَثَو ٠١[ :ريوكتلا] «ٍنببأ مل عاَطُم ٍنيِكَم ٍشْرَمْلا يِذ َدْنِع ٍةْوُ يذط : َلَجَو
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 آلا ٍهِذْه 4٠[ : بازحألا] «َنييبْلا َمتاخَو هللا َلوُسَر ْنكْلَو مُكِلاجِر نب ٍدحأ ابأ ُدْمَحُم م ناك 8

 نِإَف ٍةَوبتلا اقع ني لأ ةقشلا قم أ ألا وطب لوس الك ب ال 1 يف لع

 نأ ْنعك مَ سو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ُهْنَع ٌتيِداَحَألا ٍتدَرَو َكِلْذِبَو ٌسسكَمني َالَو يبن ٍلوُسَر لُك

 لَو يِدْعَب َلوُسَر آل ْتَعَطَقْلا دق دق َةوُبتلاَو َةَلاَسرلا نإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص لاق ُهنَع ُهَلا َيِضَر

 .ةرْيَغَو ٌيِذِيِرُتلا ُهاَوَر ْيِبَل

 لح لكم اجي لتر يلقن َمْلَسَو هلع هللا ىلض لاك هل هللا يضر راجت نع

 الإ اَهَئَسْحَأ اَم َلاَق اَهْيَلِإ َرَظتف اًهَلْعَد ْنَم َكاَكَن ٍةئبَل ٌعِضْؤَم الإ اًهئَسْخ أَو اَهَلَمْكَأَف اَراَذ ىتب

 يِفَر انفو ميو يرش 5: الا ب مخ بلا عضم قة يف عيت

 دقو «نوُيِبتلا يب يب َمِتْحَو ًةقاَك ٍقلَخْلا ىَلِإ ُتْلِسْرَأَر مِلُْم َدلع ُهَنَع هلا َيِضَر َةَرْيَرُم يِبأ ِثيِدَح

 َمَْلَسَو بلع هللا ىَلَص ةلغَب يباله ُلَع ةَِاَوُمْلا ةكملا يف ُهَوُسَرَو هباقك يف هلا ربح

 َقلْذَحت ْوَلَو َلِضُم لاَض لاب الك باك وهف دعب ْماَقَملا اذه ىذا نم لك نأ اوُمَلْعَيِل

 اذه يِ ٌعَدَْي لَو َلالَصَو َلاَحُم اَِلكَف ٍتايجْئَرِيكلاَو مالَطلاَو رسل ٍعَنأب ىنأ و ٌلَبْعْشَتَو

 ِهجاَهْنِمَو م أسَو هََْع هللا ىّْلَص اكيين نيد ىَلع ناك لَن اذ ُهنأِل ُهدْعَب ملا هَْلَع ىَسيِع ُلوُرن

 .مالّسلاَو ةالّضلا ْمهَلَعءاَيَأْلا نم يبث ْنَم نآ َوه َمْلَسَو لَ هللا ىَلَص انييت

 عبا رلا عونلا

 هللا لاق ٍليجْنِإلاَو ةَوملَ ٍةَفلاَسلا شكلا يف َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هيلا هيونثلا يف

 ٍةاَرْوُتلا يف م ْمهَدنِماَوُكْعَم هئوُدجَب يِذَلا ألا يبللا لوس نزلا َنوُمِبَْي َنيِذْلاِ :ىَلاَعَت

 مل ول هلأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِقْذدِص ٍلاَمَك ىَلُع ُلُدَي اًذَهَو ١[ 51 : فارعألا] «ليجْنِإلاَو

 نأ هلك لوب ْنَع ىَاَصنلَو ِدوَُيْل ِتارُملا مكعغأ نم مالكا اذه ُركِذ َناَكل ايوُبْكَم ْنُكَي

 هلاخ َناَضْقُ ٌبِحوُي اَميِف ىَعْسي ال ُلِتاَعْاَو ٍتاَرْفُمْلا مظغَأ ْنِم ِناَتْهْبْلاَو ٍبِذَكلا ىَلَع ٌراَرِإلا

 ثنكلا كلذ نأ ىلع لع اذ ملاذا لَ هَ ل ذل لق لوب نغ نمل

 هْنَلَع هللا ىَلَص ِهيرُبُت ةمخ خص ىلع ياللا مظغأ ْنِم َكِلْذَر ليِجْنإلاَو ةاَرْوْللا يف اًروُكْذَم ُناَك

 ١45[ :ةرقبلا] «قوملفي مهو حلا ون وُمتكَيل : ىَلعَت هللا لاك امك باتا َلهأ نك َمْلَسَ

 ملسَو هلع هللا ىَلَص ادم اور ذك هلل ْمُهَلئاَ مهن ؟ْالِإَو ٍيِضاَوَم ْنَع ملكا َنوُُرَسبَو9

 اوُتِفْطُيِل اَمُهوُلدَبَو اَمُهوُقدَح كل ٍليجْنإلاَو ٍةاَرْولا يف اًبوتكَم ُوُدَجَوَو ْمُءانبَأ اوُهَرَع امك

 هللا ىّلَص انين ذي يل نوال هرك لذ ؛دوث ني لأ الإ ُهّللا ىَنأَيَو ْمهِهاَونَأب هللا َروُن

 ١١م /ةيدمحملا راونألا ١«



 يِنْعُي فِبَك ٌةَحِئأل اًمهيف ِهِتَلاَسِرَو ِهِعِئاَرَش مالغأَو ٌةحفاَط اًمهِفيِرحت َدَْب امامك ين َمْلسَو لع

 رْثغِب ُدْمَحُم ْحْنَشُمَف ْحْفْشُمه ةُيئاَيرْسلاب َمْلَسَو َِْلَع هللا ىَّلَص يلا ٌمْسا اّدهَو ْمُهُراَكْلإ ْمُهْنَع

 ُحُمَشْمَف اَحْفَش ُدْمَحْلا َداَك اَذَِو ِهْلِل ُدْمَحْلا اوُلوَُي ْنَأ اوُداَرأ اًذإ اًمأل اَحْفَش َنوُن وكي مهل كن

 هت يَعيِرْشَو ِهَِعْبَمَو ِهجَرْخَمَو ِهِاَمرَو ِهِلاَرْخَأِل ُقاَكو يه اهب اوُرَنَأ يتلا ِتاَمّصلا ُنَلَو ٌدْمَحُ

 هيدي ِنْيَب ْنِم َُمألا ُهَل تجرح ْنَمَر ُهَل ُتاَفّصلا هِل ْنَم ىَلَع اَنوُنُدَيلُك َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص

 نأ ىَلَع هب اَهُماَئْصَأَو ُلِباَب ْتَكَلَه يِذْلا ٍلَمَجْلا ُبِحاَص ْنَمَو هِتَوْعَدِل ْتَباَجَتْساَو ُهَل ُتَداَقلاَ
 لبلد َنآْرُقْلا ُلَجَو ْرَع ُهللا َعةؤَأ اَميِف ْنُكَي ْملَأ ْمِهِبَتُك ْنِم ٍصَصِقْلاَر ءاَبنألا ٍهِذِهب ِتأَ ْمَلْرَل

 : َلوُقَي هن ُهَل م هفاَريغا ىلع ليلك دب مهري مو ُهراَكلإَ كلذ تشم مرت يف كِل ىلع
 «يليجنإلا َوواَر زا يبن ْمُهَدْنِ ا وُتْحَم ُهَنوُدِجَي يِذَّلا ينألا يِبنلا َلْوُسْرلا َنوُمِبَكي ْنيِذْلاِ
 نم ّيَدَي َنْبَب اَمِل ٌدَصُم ْمُكيَلِإ هللا َلوُسَر يْنإ» حبِسَمْلا ْنَع ًةياَكِح ٌلوُقَيَو ١7١[ : فارعألا]

 ل لعأ ا :ُلوُقَيَو ١[ :فصلا] ةُدّمْخَأ ُدَمْحَأ مسا يِدغَب ني يِنأَب ٍلوُسَرِب اَرشَبُمَو روما

 نيِذْلا» :ٌُلوُقَيَو ١/[ :نارمع لآ] «َنوُمَلمَت مُنََو نَا َنوُمتْكَتَو ٍلِطاَبلاِب ٌقَحْلا وش

 َدْنِع ْمِهيِفِلاْخُمِل َنوُلوُقَي اوُناَكَو 1145 : ةرقبلا] «مهءاتْبَأ نوري امك هتوُلرعَي تاتكلا ٌمهائينآ

 ام ْمُهَءاَج اًمَلَقل ْمِهِباَتَك يف ُهَنوُدِجَي اَم ُهَتَنِص ْنِم َنوُرُكْذَيَو ُهُدِلْوَم ٌلظَأ ذك بْن اًذُه ٍناَتَقلا

 «َنيِرْئاَكْلا ىَلَع هللا ُةَئْعَلْثظ ةساّيّرلا ىَلَع اَنْوَحَو اًدّسُح [89 :ةرقيلا] هب اوُرََك اوُقَرَع
 .[486 :!ةرقبلا]

 قخَي نأ ذوُجي فيكَ هِقيِدضَنَو هبا ىلإ مُهوُعَي ملسو ِِيلَع هللا ىَلَص ناك دن

 يِتْوُبُت ِةَمَالَع ْنِم ٌلوُقَيَو ْمِهيِدْيَأ يِف اَمَو ْمُهَدْنِع اَم ىَلَع َكِلْذ ُليِحُي من ؛ ججسلا َنِم ٍلِطاَبِ

 مهدي ام َكِلَذ سَ َوأ َركذ امك ُهئوُدجَي ل ْمُهَو اًبوُثُعَم ْمُكدنِع يِوُدجَت ْمُكْنَأ يِنَْدِصَو

 ٍدْبعُك ْمِئاَمَلُع نم ٌمَلْسَأ ْنَم ْمَلْسَأ ْمَكَو ْمُهْوْقَتي ام ام ب ْمُهَوُعْدَي ْنَأ ْنَع اًيِيَغ ناك دقو اًذْعُب ُهْنَ

 . يِواَعُدلا له لم ىَلَع ُهْئِم اوُفَقَو َذَكَو ٍبْمَكَو ٌيِراّذلا ميَِتَو مالَس ِنْب هللا

 جَرْخَمِ َعِمْس امل هل مالَس نب هللا دْبَع ْنَع َقْشَمِد خيرات يف ٌركاَسَع ُنْبا ىَدَر دْنَد

 ُنْبا َتْنَأ َمْل مو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص بلا ُهَ آ لاَ ُهيِقلَف جَرْح َةَْمِب َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ينل

 ذجبت لَه ىَسوُم ىَلَع روع َلَرْنَأ يِذْلا مللاه كتذَشا لاق مَعَ لاك َبَي ٍلمَأ ُمِلاَع مالَس

 هَل ُلاَقُق ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ْيِبْنلا جت تأ ُدْمَحُماَي كبَر ب ْبْسْلا َلاَك ِهَللا باَتِك يف يِتْنِص

 «ذحأ اوُْم هل ني مَلَو ُدلوُب مَلَو ذَِب مل دَمْصلا هللا د هللا وه نت : مالَسلا ِهْيَلَع ٌليِرْبِج
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 ىَلَع َكييِد ُرِهْظُمَو ٌكْرهظُم هللا ّنأَو هللا ُلوُسَر َكنَأ د َُهْشَأ مالَس نبا َلاَقَف ١ :صالخإلا]

 َتْنَأ اًريِذَكَو اَرّكَبمَو اًدِهاَش كاسر ان ل يلا يل يدلل بج يف كلك بكل قي ل

 يِزَجَي الو قاَوسأْلا يِف باس الو ظيِلُغ لَو طب سيل ْلُكَرمُمْلا َكُئئْمَس يِلوْسَرَر يدب

 آل اوُلوُتَي : ىنخ ءاَجَْعلا لِما هب ميقُي ىتح هللا هَضِبفَي نو حفضَيو رفعي ْنِكلَو اًهلكِم ةكيسلاب

 ٌقِفاَوُم ٍظيِلُع لَو ظْمِب سل ُهْلْوَلَو . قلع اَيوُكَو اًمُص اَنادآو ايم انيغأ وب َحّتَْيَ هللا الإ َهلِ

 *«ٌكِلْؤَح ْنِم اوُضَقْن ُضَقْنأل ِبْلَقلا ظيِلَع افق تنك ْوَلَو ْمُهَل تنل هللا نب ةَمْح ٍةَمْحَر اًميفإل :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل

 1١29[. :نارمع لآ]

 ُهاَوَرَو َنيِبْمألِل اًرْرجَو دايز ٍصاََلا ِنْب وِرْمُع ْنَع ٍراَسَي ِنْب ِءاَطَع ْنُع ُيِراَخُبْلا ُهاََرَ هم م رى” عكر عرس رم

 نبا َدْنِعَو تعشق نأ نم ةثئذتو مولطَلا نيب ةئائزب بق نع ءاذزذلا أ نع يقتل

 بهو لوم كب هكدَسأ ائيسْلِل ُلاَرَق ؛ لو شمل نيم لَو قاوسَألا يف ٌبِحَص لَو قاس

 هَلوُقْعَم َةَمْكِحْلاَو ُهَريِمَض ىَوُقَتلاَو ُهَراَعِش ٌرِبلاَو 4 ُهَساَبِل ةئيكسلا ُلَعْجَأ مَ ميرُك يلح لك ُهَل

 ُهَماَمِإ ىَدُهْلاَو ُهَتَعيِرَش ٌقَسْلاَو ُهتْريِ َلدَعْلاَو ُهقلُخ َفوُرَْملاَو َرَْْلاَو هقَيِبَط هع ُهَتَعيِبَط ءاَقَوْلاَو ٌقَُدّصلاَ

 َدْعَب هب ٌُمُكْرَأَو ِةَلاَهَجْلا َدْعَب هب ُمُلَعُأَو َلالَصلا َدعَب هب يرفأ انشا ذقخأو هلم مهانإلا

 كما َدعَب هب ْعَمْجَأَ ليم دغَب ب ينغأت لَا َدعَب هب ُرِئْكَأَر ٍةَركللا َدْعَب هب يمس أَو ةَلاَمْحْلا

 ْتَجِرْخَأ ِةَ ةمأ ريح ةئثأ لع ٍةكرقتم مقأو ةككشقم اوفو ٍةَفِلعْحُم ٍبوُلُك نيب هب هب ُتْلَوَأ

 . ساّئلل

 0 كلت لكك اس دراج مق لق نبع نا نش يتب عزخ

 ُميِهاَرْإ رِمُأ امل لاق ٍدْعَس با جَرْخ و .يوثل م كب ركب ذقلو ليلا ي كت كير

 ري باع ضب ال َناكف ٍقاَرْبْلا ىَلَع ٌلِوُخ َر َرَجاَه جاَرْخِإب

 ْممَن َلاَق َعيْرَألَو ٌعْرَض أل ُتْيَح لاَ ٌميِهاَرْنإ ا للا يربح لاق ةمم ىنأ ىثح ال وق

 ةوُراَمْحا ام ٍةاَرْوَلا يِنَو ءايلعلا ُةمِلكلا هي ميت يِذَلا َكِنن ِةَبرُد نِم يِذّلا ئبكلا جر دعي اَنّهَه

 . وبلا مالغأ يف هتك ُنْباَو ٍرَشْلا يف ِرْفَظ ُنْ | هَركذ امِم ٍليِدْبَتلاَو ٍفيِرُْنلاَو ِفْذَحْلا َدْعَي

 يِذْلا َلّبَجْلا َرْه ائيسف ٌناَراَك ٍلاّبج ْنِم َنَلْعَتْساَو َريِعاَس ْنِم َقَرْشَأَو اكيس ْنِم هللا ىّلَحَت

 ما وخد كاوا نابجَو ىف تره يَ لجل و ريِجاَسَو ىسوم هيف هلا ملك

 يف ٌدْبْعَتَي ْيَأ ُثْدَسَنَي َمْل ل ا ىلا وش 6 يبل ماع اب ٍراَرْبع

 ىلإ ُداَعِقَْمُف ُهَل ٌلِباَقُمْلاَو سْئَبُق وُبَأ اَهُدَحَأ ٍلاّيج ٍةَنأل َُحَأ َوُهَر يخولا هَ ٌةَسِتاَف ِهيِفَو اقدح
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 ُبْعِش َوُه يِداَوْلا نَطَب ىَلِإ َناَعِقْيَعُف يِلَي يِذّلا ُْحَتْفْنُمَو ُناَراَق ُيِقْرْشلا ُتِلاَكلاَو يِداَّوْلا ٍنطَب

 .ٍلاَوقَأْلا ٍدَحَأ ىَلَع َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَلَص َدِلُو ِهيِفَو مِشاَه يتب

 ىَسوُم ىَلَع َةاَرْوَتلا ُهَلاَزنِإ ايس نم هللا َيْلَجَت ْنَأِل ٌضوُمُع اًذهِب ٌسِملو هيت نبا لَ
 ىَلَع ٌليجإلا ُهَلَرْنِإ َريِعاَس ْنِم ُهُقاَرْشِإ َنوُكَي نأ ُبِجَيَو ائيِس ٍروُطب ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع

 ٌةَرِصاَن ىَعْدُت ِةَيرَقِب ٍليِلَجْلا ٌضْرَأ َريِعاَس ْنِم ُنُكْسَي ُحيِسَمْلا َناَكَو مسا ٌةالّصلا هْيَلَع ىَسيِع
 حيِسَمْلا ىَلَع ُهَلاَرْنِإ ٌريِعاَس ْنِم ُهُقاّرْشِإ َنوُكَي ْنَأ َبَجَو اَمُكَف ىَراَصَن ُدَمَبَلا ِنَم َيْمْس اًهِوْساِبَو
 هللا ىَلَص ِدّمَحُم ىَلَع َنآرُْلا هَ َناَراَف ٍلاَبج ْنِم ُئالغَتْسا َنوُكَي نأ ُبِحَي َكِلْذَكَف َليجنإلا
 َيِح َناَراك ْنَأ يِف ٌفآلتحلا ٍباَتكْلا ٍلْهَأَو َنيِِلْسُمْلا َنَْب سيو كَم ُلاَبَج َيِهَو م سو ِهْيَلَع
 اكلك َناَراَ َليِعاَمْسِإو رجا َنَكْسأ هللا نأ ٍةاَرْوّثلا يِف َسْيَل انْلُق كَم دْيَع اَهّنأ ّيِعْذا ِنِإَو ٌةَكَم

 َدْعَب ٌباَتِك ِهْيَلَع َلِزْنَأ يذلا ٌيبئلاَو ُناَراَ ُهُمْساَر ُهئِم ُهَللا َنَلْعَتْسا يِذْلا ِعِضْوَمْلا ىَلع اول

 َرَهَط ائيد نوُمَلعَت ْلَهَف َفَشكلَو رَهَط ام َوُعَو ٍدِحاَو ىتغَمب َنَلَعَو َنْغتْسا َسِيَل أ حسم
 .ُهٌرُشُت اَهيِراَغَمَو ضزألا ٍقِراَشَم يف اَنْ مالسإلا َروُهَظ

 ِتاَقِِمِل ْمُهَراَمْا َنيِذّلا وب ُداَرُمْلاَو ىَسوُمِل اًباَطِخ ِرّفَظ ُنْبا ُهَرَكَذ اًمِم اًضِيَأ ٍةاَرْوّتلا يِفَو
 َكِيْوْخِإ نم ايت ْميِقُي َكبَرُهَللاَو اموُمُع َليِئاَرْسِإ يب مك اًصوُصُخ ُةَفج لا ُمُهئَدَحَأ يللا ِهْبَد
 َتْوَص ْعَمسُأ ةوغأ ال تلك نيج عاملا َمْوَي تيروُح يف كير َتمِمَس يِذَلاَك هل غيتشا

 ُلَعْجَأَو ْمهتَرْخِإ ْنِ ء كلِ ال ْمُهَل مِيِقَأَسَو اولا ام مي ىاَعت هللا َلاَثق َتوُمَأ الكل ير هللا

 ْمِقئَْأ ينإَف يمشاب َمْلَكَت ْنَم ْعِطي ْمَل ٍلُجَر اَمْيأَو هب ُُتْرَمَأ ِءْيَش ُلُك ْمُهَل َلوُنَيَك همن يف يِمآلك
 . هلم

 ْمهِتَوخِإ ْنِم ان َُلْوقَق َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىّلَص ٍدْمَحُم ِوْبت ىَلَع هلأ مآالكلا اًذه يِفَو َلاَ
 ْنِم هب ُدوُعْومْلا يلا اًذهل ناك ْوَلَو ليِاَمْسإ يب ْنِم ْمُهتَوْحِإَو ٌقاَحْسإ يِنَب ْنِم ٌةمْوَقَو ىَسوُمَ
 ُلْغِم ٍةاَروّملا يِف َلاَق ْدَقَك َكَلْمِم ايت ُهَلْوَك اًمَأَو ْمهِتَرْخِإ ْنِم آل ْمِهِسُفْنَأ نِم َناَكَل قحاشإ يِنَب
 ْمَسوُي َوُه هب دوُعْوَمْا يلا اذه ّنَأ ىلإ دوُهَيلا ٍتَبَعل اَنَبَأ ليِئاَرْسِإ يَِب يف ُموُقَي آل ىسوُم
 اًمِداَح َناَك ُلَب ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا اًمِهْيَلَع ىَسوُمِ! اوُقُك كي مل َعَوُب نأِل للباب َكِلذَم نون نا

 مْلسَو يلع هللا ىَأَص اَدهَحُم هب ُداَرْْلا نكي أَنْ ِاَمم دب هَوْعدِل اَدكَُمَو هيَ يف هَ

 ءاّرجإَو ماكحألا ٍعْرَشَو ةِْجْعُمْلاب يْدحْعلاَو ةَوَْدلا بْضَن يف ُهَلئام ُهنأِل ىَسوُم ْولُك هن

 هب ٌدوُصْقَمْلا نأ يِف ٌحِضاَو ُهّنإَف همك يِف يهالك ُلَعْجَأ ىَلاَعتُهلْوْكَ ٍةَمِلاَسلا عْئاَرُشلا ىَلَع خشنلا

>32 



 لَو ُهَعِمَس اَم وحن ىَلَغ هب . قيل يلب هن يجو لطم لإ أو ئع هلل ىلص طحن

 . ٌبوُتكَمْلا ْأَرْقَي دْدَي نسحي آل ْنْمأ هلأل اًحاَوَْأ لَو اًمْسُص ِهَِلَع ُلِْنَ

 يبا وم ديا يف كوالا تل ذلا فيزا نإ ارك ان ليجأإلا يفك

 يلا حور بألا ىلإ | ْمُكَعَم تبكي هب رد طيلقراق ْمُكَيِطْعُي ن أ بألا نم ْمُكل بط انأ :َلاَق هنأ

 انأَو يِتيِصَر اوُطْمحاَف ينوُمثَيْخ هثيِبحَأ | : ظْفلبرَفَط نب دبع َوُهَو هولي ن 0

 للا أب خيرضت : اَذِهَف َلاَق . ل غلا ْمُكَعم نوحي َرِجآ طيلفراف ْمُكيِطْعُيَف يب

 د ُهَقَعيِرَش ُنوُكَنَو ُهباكَم ِهِقْلَخ ٍةَساّيِسو ِهْب : ار عينت يف نو قت مر نه كس ص
7 

 َّن ,

 . مُلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص ٌدْمَحُم الإ | اًذه ُلَهْف اَدَبأ ذلكم دي ٌةَقاَ

 ْنِإَف ٌصْلَخُمْلا َليِقَو ٍدِباَحْلا َرْه َليِقَف (ٍطيِلئِراَْلا) رست يف ىَاَصْملا فلَتْخا دق
 اعلا صال يِأي ُلوُسَ صحم نأ ىلإ ؛ ٌرْمأْلا ائب ىَضْنَأ ُصْلْخ لإ هلأ ىلع مماتفاَ
  ليجلإلا يف حيِسَمْلا َلوَق ُهَ ُدَهْشَيَو رْفكْلا ّنِم دتثأل ُصْلَخُم ' نين لع أب اطهر ني كَ
 اعل سل لب سل تع بلف عمل ل تبن ا . مَلاَعْلا صالخخل ثلج ين

 دقت ذك هل / لدي ام ِظْلْللا ىَضعْفُم يِنق رِجآ طيلفراف ْمُهيِطْعُي نأ بألا َنَأَس يلا َرْهَد

 ىَلِإ ب 1 ِظْفَل ّيَأَك ُدِباَحْلا هاْعَم َّنِإ ْمُهَعَم ائْلُق ْنِإَو ٌرِجآ ًطيِلِراَف َيِتَأَي ىّمَح ُلْوَأ طيِلْمِراَ
 مام دهم يآ

 .اًذه ْنِب ٍدمَحُمَر َدَمْح

 :َلاَك ُهنِإَف ُلوُسْولا طيِلمِراَنلا نأ ىَلَع ْلْدَي اَم ُهْمَجْوَت امم ٍليجْنإلا يِفَو ِرْفَظ ُنِبا لاَ
 نو محل مالكلا نهب يِنلسْزَأ يذلا بلا لب يل وه سئل ةئوُمست يللا مالكا ان نِ

 اَم ّلُك ْمُكَرُكْذُي َوُهَو ِءْيَش َّلُك ْمُكْمْلَعُي َرْهْ يمشاب يبأ ُهُلِسْرُي يِذْلا ٍسْدُقْلا حوُر ُطيِلْمراَمْلا

 ُحوُو َوُهَو ُهَللا ُهُلِسْوُي ُلوُسَر طيِلْفِراَْلا نأ يِ اًحيِرَص اًذه َسِبلَأُكاََب اًذه َدْعَب ْلَهَك ْمُكَل ُهَْلُق

 للا مو ب نب هللا نم ُّنَح ٌلوُسَر ُهلأ مسا ُرهْظُيَو حبِسَملاِب ُقّْدَصُي َرُهَو ٍسُْدُقْلا
 هب ْمُهَرَم أ ام لك مهل مالسلاو ةالضلاَِلَع خببملا ةلاث ام لع مهري ميش لك

 أذ ٍلاَمْعِتْسألا ةَرُكْنُم ْثَسْيَلَو ٌةَفَدَحُم ٌةْلُدَبُم ُدَبُم ُدْطْفْللا ٍِذْهَف يبأ ُهُلوَ نأ هللا ٍدبحْوت

 ةملعم ملقتملا اهب ياحي مينت غفل دلع هنأ ىلاعتَو ةناسْبس بولا ىَِإةراَ | نْيباَتِكْلا

 لَو ةيناتحوُرلا ءاَبإلاب مند ٌءاَمَطُع ىَراَصُنلا ناك ررفشتلا نيو ممل لب دمك ي للا

 هَلْوَف اًمأَو ىَلاَعَت هللا ِنَع ْمِهِمْهُق ِءوُسِب هللا ءاتبَأ نحن َنوُلوُفَي وُصيِع وُنَبَو َليْئاَرْسِإ وُنَب ْلَرَ

 انو ِةَلاَسْرلاَو قذضلاب هل ملَسَو هيَ هللا ىْلَص ىَفَطْصُمْلا داش ىلإ ٌةراَشِإ هك يوش اب ُهَلِسُْي

 .وِرْمَأ يف َيِرْتْلا اًمَع ِهِهيِزنَكَو هج ْدَم ْنِم ُنآَرُقْلا ُهَمْضَت همست
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 و ةئيلط ٍةَئيِطَحْلا ىَلَع َمّلاَعْلا ّحّبَو َءاَج اذِإ ُطيِلِْراَمْلا :َلاَق هنأ ليجنإل ىَرْخأ ٍةَمَجْرَت يِفَو

 ية درعا مكر لعلب شرط ب لك دسم تبلت قزم نر

 هللا َنِم ُعَمْسَي ام ل متي لب هيلع نم لولي سيل حلا خو هاجم اذ : ٍظْفَلِب كب رهط
 ْنِم ُنِطْنَي َسِنَل ُهَلْوْنَف ْمُكْرِبْخُيَو ! َوُه امم لحي أل يِنُدْجَمُي َوْهَو يِنأَي ام لح ْمُهُرِرْسُيَ
 يذلا للا ّنِم ْيأ ٌعَمْسَي ام ٌلُكب ملكتي ْلَب هِسْنَت ءاَقَْي ْنِم ُلوَُي لَو ىرْخأألا ِةَلَوُرلا يِفَر ِوِدْنِ
 وه نإ ىلا ٍنَع ليني اَمَو» ل ع لا ىلص فص يف ىلت لذ دخول

 لإ هيبجنت 0 ع ةذِجمَمُي م ؟ يِندجَمُي َرُهَو ُهلوَنَو ا.” :مجنلا] 4ىَحوُي يخ
 ام مالّسلا اًمِهْيَلَع ُهّم أ أَبو ُهَأرَبَو هللا ُلوُسَو ُهنَأِب قو مانو خ للا ىلع ذل

 ٍفيِرحَتَو ْقَحْلا ٍناَمْثِك ىَلَع هاَمَلُعلا خبر يِذلا اذ نم ٍرْفَظ نبا لاذ ٠ َكِلْذب َرْمْأَو اَمِهِبَلِإ بِسُن

 الإ ٍبوُيُملاِب َرَبْحَأَو ِثِداَوَحْلاب َرَذلأ يِذَلا ِنَمَو ِسْخَبْلا ِنَمُكلاِب ٍنيّدلا يبد 4 هِضاَوم ْنَع ملكا
 .ملَسَو لَ هللا ىَلص ٌدمحُ

 ُتْنُِب َلاَق يملا صاعْلا ِنْب ماَشِه ْنَع ْيِقهَبلِل ٍلئالَدلا يِفَو

 ل لا نك ذل ب ل نأو تييحلا ركل مالشإلا ىلإ ةوشذل موزلا ٍبِباَص

 ارربخ عرختناو عئتم باو اهيل اف ثوب اهل ةبخذ ةةوما ةقئاا قي مشب
 لوط َلْثِم َرأ ْمَل نيتي ُميِظَع نْيْيَعْلا ُمحَض َلُجَر اَذإَو ُاَرْمَح ةَروُص اًهيف اذ اَهَرْشَنَف وْ
 لع كانه لخلل له رئت لاق ىلا هللا قكَح م نسخأ ناري ]نإ هيثش
 ٌرَمْخَأ ٌلُجَر اًذِإَف اَضيَب ةَروص اهيف اذ ءاتؤَس ةريرح جراف َرحآ اَباَب حق مَ ْمالَسْلا

 هلك عك اشلا يلع عر ذل الان اذ ةوكرتأ كك يلا نع أ ماض نيل
 لع ل ىلص هلا اشر هلا اهنا هي ةزش اهنا ةديع عر ٌرحآ اَباَب

 هك اًمِئاَق َّماَق َلْثَرِج يأ ُهنِإ هَل او اْبنَو هللا َلوُسَر ُدْمَحُم ْمَعن انْلُق اذه َنوُِرْعَ أ لاَ ع ,

 أك مأتم سن هل وطن لح د لإ عل كل أ ل | َلاَقَو
 اًيبنألا

 نإ َكاَق

 و2

3 

 ام 2ك

 | رّوْص ٌركذ هيف يِفَ ٌتيِرَحْلا ْمُكَدنِع اَم رطنأل ْمُكَل هئلْجَع ْنِكْلو ٍتوُيبْلا ُرآل ُّنإ هللاَ

 َلاَقُك ُرّوُصلا ِهِذِه َكّل َنْيَأ ْنِم ُهَل انف لاَ ْمِِرْيْغَ َناَمِيَلْسَو ىَسيِعَو ىَسوُمَو ٌميِهاَرْبِإ
 لضلا هنأ مآ زج يف ات مفترش أع لأ دلو زم الا كرب ؛ أ ُهَّبَد أَ
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 يب رو

 دا َْن
 سو

 م

 يهب ٌةلوُرْقَم َكَكْتُسَو َكَمِئاَرَش نإ َكَفِيَس ٌراّبَجْلا اَهْيَأ دلقَت دَبْألا ىلإ هللا َكَكَراَب اًذه ٍلْجَأ
 ْنِم َكْيَتْفَش ْنِم  اقشلا ضاق ني تأ وقزم نب ملشلا ل ا رت فت

 نع



 هللا ىَلَص ٍدمَحْمِب هوكي دوما اذه .ٌكّيْخُن ْنوُرِخَي ممألا َعيِمَجَو ٌةَئوُنْسَم َكَماَهِسَو َكِيِمَي سا يو م

 هيلع لل يِذلا باكل ََُو هلو يلا لولا وه يتم ني تضاف يا ةَمعالا مَُسَو هبل

 ُدْلَقَتَب َسِيَل ْذِإ ُيِبْرعْلا لا هل ىلع لآل ئاكعلا اَهُيأ َكَفْئَس يس ُدْلقت هلو يِفَو اَهْئَس يتلا ُهئسلاَو

 َكَمِئاَرَش ُنَِ ِهِلْوُك يِنَو م ماع ىلع اهئوذلتي مُهلَُو برع الإ | ممألا َنِ هنأ ٌفوُيُسلا

 ُرْبَي يِللا ُراَبلاَو ِهِفيَسِب ْموُقَت اَهَنأَو ٍةئْسَو ٍةعيِرَش ُبِحاَص ُهْنَأ ىلَع ٌحيِرَص ُصْن َكقْئْسَو
 .اًربَج ٍرْفُكْلا نَع ْمُهُفِرْصيَو ٌقَحْلا ىَلَع ٍِفِيّسلاِب َقَلَخلا

 يِلالَجَو يِتْرِعَو :ُهّللا َلاَق ٍةَميِدَقْلا ٍبْتُكْلا ٍضْعَب يف ُتأَرَك َلاَق هُم ِنْب ْبَهَو ْنَعَو
 برع اين َليِعاَمْسإ دَلَو نم ُنَجِرْحَأَلَو ٍقِرْشَمْلا َنَْب ام لاي اًروُث ٍبَرَعْلا ٍلاَبج ىَلَع نك

 4مم هيف هر س ار و دور ركل أ 2 مة ممل 5
 ل طوول الوش هيو از يب مؤ هلع ضرألا تاو راقشلا مو ع هب مؤ ا

 لاق ُهَتُ ْرشَو يلا اذه تفرك ذقل كوامسَأ ثَسدقتو كئاَحبس ىسوُم لاَ اهل نوري مهب
 1 سا اور ماي 010 .٠ مهم سل ٠ ممم |. ا 4

 لِذأَو ةّرْعَد 5 لك ىلع عد ُروظأَو ةزجألا يَ الا يف هدُدَح نم مَ ينإ ىّسوُم اي ُهّللا

 تحف ٍراَثلا َّنِم امَنَأ هب ٌنَدِقئَتْسَأَل يِتْرِعَو هْيْجَرْخَأ ٍطسق للم ُهْقنُيَز ٍلذعْلابَو ُهَتْعيِرَش ٌفلاَخ ْنَم

 ِءاّقّسلا ٍلئمَك َليِئاَرْسِإ يب اي هوُلقْعاَن ؛ هب ُءِيِحَي يذلا هباتِك لَم ٍدْمَحُمب اشكو ميا اًيندلا

 ْمَلَو ُهَكَرْدَأ ْنَمُف َمِئاّرَّشلا متخ +أ هيميِرَشبَو بْنُ مِيحأ هبقكي اذبُر جرخبك صحن فحم 4 اكل .ملدتلا

 ضزألا ٍقِراَشَم يف َنوُئِبَي ُهَنَْأ ْلَمَجَأ ءيِرَب هللا َنِم َوُهَن هتَع ٍهيَعيِرَش يف ْلْحْدَي ْمَلَو هب

 ىلع ايدل نم هو لوي أل يمت بكل كلذ مشا روذ هيف يبشا رب نإ ةجام اهيا

 هرويم عمو أل هس سل كرم مم مي_زع 7 04
 .هريغو ىلاغت هللا ِهَمِحَر رفظ ُنْب هركذ لوزت

 هْبَلِإ ىح وأ اَم ٍتوُبْو لاسر يخت ىَلَع ىاَعت ماس مَ َُمْضَتَت ِتاَيآ يف
 0 ا 7 هو ةَعبف

 لوُصُف ُةَسْمَ ِهيِفَو هياك ٌةَعيِفَرلا هتت 55 ُدّلُعَو هتابآ نم

 را 1 رة

 لوألا ضل

 ا 1ك 7 ولُحلا رات 1 1 2م ٠

 ميمعلا لضفلاو ميل ا قلخل ٍقلخلا نم هب ُهّصَخ ام ىلَع ىلاَعَت ِهِمَسَف يف

 رجل كل إو يولع كو طف كل ام َنوُرِطْسَي اَمو مَلقْلاَو ن» !ىَلاَعَت ُهّللا لاق

 ةكئالَمْلا ويف ُبْقُعُ روث ْنِم حول ن د َنِإ لبِق ١[ : ملقلا] «ميِظُع قُلْ ىَلَعْل َكّنِإَو ٍنوُنمَم َريَ

 ْتَلاَتْف ل و ِْيلَع ُهَللا ىْلَص ِهقلُح ْنَع اََْع هللا َيِضَر ُةَشِئاَع ْتَلْعْس ْدْقَلَو هللا هب ْمُهْرْمْأَي ام
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 ميك ىف جب

 ُهَنداَرِإَو ِنآرُقْلا ُموُلُع ُهُم هموَلُعَو اكييَو ًاليصفت ناري اًمباَطُم هَمالَح ناك َنآْرْْلا هقَلح ناك

 هيف َبْعَر اَميِف ُهُتبْغَرَو ُنآَرُقْلا ُهْنِم ّعَنَم اَمِل ُهُك هَْثَو ُهْضاَرْعِإَو ُنآُْقلا هْيَلِإ َبَدَنَو ُهَبَجْوَأ اَم ةُلاَمْعَأَو

 ثَمججَْك راو ليفت يف ُهْيْعَسَو بح امل هئبحَمَو ةقركت امل ارك يف عَ ام هته

 َداَك اَهِلْوَقب ِههْلُك اًذه َْع اَهَريِبَ ٍنْسُْحَو ٍلوُسْرلابَو ِنآرُقْلاِب اَهِتْكِرْعَم ٍلاَمكِل اَهْئَع ُهَللا َيِضَر

 ْمُكِئأب َنوُرِصْنُيَو ٌرِصْبْئَسَقط :َلاَث ميِظَع ٍقْلُخ ىَلَع ُهلأِب ىَلاَعَت ُهَفَصَو اَمَلَو ءَنآْرُقْلا ُهُقْلْخ

 اًمّطَمُم ُريِصَت َكنِإَف َكِرئَأ ََِفاَع َنوُكِرْشُمْلا ىَرْيَسُو ُدْمَحُم اي ىَرَتَسُك ْيَأ 3 : ملقلا] «ُكوُنْفَملا

 . ْمِهبَلَع يِلْوَتْسَتَو َنيِبوُلْغَم ءألؤأ ٌدوُريِصَيَو

 يناثلا لْصَمْلا

 ديَدَل ْيِلَعْلا هِرذَق نم ُهَرَهْظَأَو هبَلَع هب مَعَ ام ىَلَع ىَلاَعَت ِهِمَسَق يف
 [".؟ 2١ :ىحضلا] 4ىَلَق امو كبَر َكَعْدَو ام ىَجَس اَذإ | ٍلِبْللاَو ىحضلاَو» : ىَلاَعَت ٌلاَق

 وُ َوُهَو هلع مَسُْمِْل لل ملط َدَب يِفاَرُي يلا ىلا ُوُنَوهَو مَا ان 5 ةَقَباَطُم ُلَمْأَت

 نائم مو ةؤاتأ لاك ىلع ةلغ اتت دب مس يع هللا ىلَص ناو يلا يَا

 ىَنَتْعا ُذْنُم َكَكَرَت ام يأ ٌصْمْبْلا ىَلِقْلاَو كلا ُميِدْوتلاَك هلق زأ هيب َحدَو َنوُكي نأ ةلاَحْبْس ىَفت

 هَلاَوْخَأ ْمُعَي اًذه [4 : ىحشلا «ىلوألا نب َكل ري هَرِخالَلَرِ ِكُبَحَأ ُدنُم ٌكَضَتِنَأ لَو كب

 راَّدلا نأ امك اَهَلْبَق اًمِم هَل ٌرْيَخ يه اَهْيَلِإ | هيْقَرُي ةلاح ّلُك نأ ىلع ُلَُيَمَُسَو هيلع هللا ىَلَص

 ْدَص هب حشو يع هب دقت اَمب ُلَسَو يلع هللا ىّلَص ُهَدَعَو م هلْ امه هَل دي نه رجلا
 ىَلَع هِتَمِلَك ِءالْغإَو ِهَيَرْعَد رْشَنَو ىَدُهلاَو ِنآرْقْلا م هيِطُي ام ْمَُي اذْهَو ىَضْريَ ُهيِطمُي نأ َوَُو

 ماَقَمْلاَو دع ةَعاَْشلا َِ ةَاَِقلا ِفَقْوَم يف هِي امو ْمُهَدَْب ْنَمَو ِِاََلُح مايو ِهِتاَح هدم يف هئادغأ
 هذه ْتْلَد ْدَقَق ٍةَلْمجْلاِبَو ٍرْئوَكْلاَو ةَعيِ ذدلا ٍةَجَرّدلاَو ِةَليِسّوْلا ّنِم ِةُنَجْلا يف ِهيِطْعُي اَمَو ٍدوُمْحَمْلا

 هيض ام نك مسلاَو ةالّصلا يَ يطب ىلاَعَت هنأ ىلع يكل

 ملأ : ىَلاَعَت َلاَقَك ٍرْكْشلا َنِم اهب نيلي اَمب اَهَّلِباَقُي ْنَأ ُهَرمََو ِْيَلَع ِهمَعِب ُهَلاَحْبْس ُهَرْكَذ ْمُ
 .ةروُسلا رِخآ ىَلِإ ١[ :ىحضلا] «ىَوآف اًميِتَي َكْذَِحَت

 ُتِلاَنلا ّْلْصَمْلا

 ِهِقْطْ يف ىَوَهْلا نع ِههيِزْنَتَو ِهِقيِدصَت ىَلَع ىَلاَعَت ِهِمَسَق يف

 «ىَوَهْلا ِنَع ُنِطْنَي اَمَو ىَوُه اَمَو ْمُكُبِحاَص ّلْض ام ىّوَه اَذِإ مجئلاَرل :ىَلاَعَت َلاَق
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 . ْيَعلاَر ٍلالّضلا َنِم ُهؤاَدْعَأهبَِإ ُهَبَسن امم ِهِلوُسَر ٍةَءاَرب ىَلَع مجللاب ىَلاَعَت َمَسُق َسْقَأ ١[ :مجنلا]
 «مكيجاص ْلْض او : ىلا هلْ لمَ ءْتَباَغَو ْتْطَقَس اذ | اًيَرْثلاب ْمَسْفَأ سابع ُنْبا لاق

 هب ٍقْلَخْلا ُمَلْعَأ ْمُمَو م ْمُهْبِجاَص هنأ ْمهَِلَع ةٌسْحْلا ةماقإل اًديِكأَت ل دم لقي ْمَلَو ١[ :مجنلا]

 نأ لع نرغب الَو ٍلالَض َالَو يع َالَو بِذَكب ُهَوُئِرْعَي أل ْمُهّنأَو ِهِلاَمْمأَو ِهِلَوقأَو ِهِلاَحِبَ
 :نونمؤملا] «ْمُهَلوُسَر اوُقِرَْي ْمَل ْمأ» ْلَجَو ْرَع ِهِلْوَقِب ىتَمْلا اًذه ىَّلَع ىَلاَعت هب دَقَو اًدِجاَ

 امو : ىَلَعَت َلاَثَك ىّرَه ْنَع َرُدصَ نأ نع َمَْسَو هلع هللا ىَلَص ِهِلوُسَر قط رن ْمُك
 ةيِطَع ِنْب ٌناَسَح ْنَع ُيِعاَرؤألا َرَكْذَو [" :مجدلا] *ىَحوُي ب ْيَحو ألإ َوُه ْنِإ ىَوَهْلا نَع ُقِطْنَ

 نآْرُقْلاب هيلع ُلِزَْي امك ٍةئْسلاب َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلَع ُلِزنَي ُليِرْبج ناك لاَ
 .اًهاَيِإ ُهُمْلَعي

 :َلاَقَف َنآْرُقْلاَو ّيْحَوْلا َمْل دو هيلع هللا ىَّلَص ُهَمْلُع نم ِفْضَو ْنَع ىَلاََت بخ مَ

 انهو معَ ذم معمل َحْدَم نأ ُكَشَالَ ٌليرْبج َرْمَو [5 :مجدلا] 4ىَوُقْلا ُديِدَش ُهَمْلَمِ>

 ىحؤأَف» : ىَلاَعَت َلاَق مك 7١[ :ريوكتلا] «نبكَم شْرَمْلا يِذ َدْنِع َةْوُف يِذط : ىَلاَعَت هلو ريلي
 از قيبضت نع لاسم ريغ ١١( :مجنلا] (ىأَر ام ُاَوقلا بلك ام ىحؤأ ام وِيبَع ىلإ

 ىَلَع انيس ىَأر ْنَمَك َسْيلَو َنْيَملا َقُدَص َبْلَقلا ْنَأو ةئيَع هر اَمِل َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص

 و يورو او لا انشا ل بلك ب دخ ات الخ

 ٍلْوَقِب َوُه اَمَوظ :ِهِلْوُن ىَلِإ [1 :ريوكتلا] «سْنُكْلا يِراَوَجْلا ِسْنُحْلاِب ُميْقَأ القط :ىّلاَمَت

 ايفو مس ىلإ َجاَمْحَي ْنَأ نِم ٌحْضْرَأ ُرمَأْلا ذإ مف آل ْيَأ 1 ريركتلا يجز ناطيش
 مم

 .ميِرُك ٍلوُسَر لق َنآّْقْلا ي أ هنأ ىرخأ ُلاَوْقَأ

 يلع هللا ىْلَص دمحم وهم ةئاَحْلا ةؤوش يف ميركل ُلوُْولا اأو ليج ان َرُهَ

 ١ جلت الاإ ام امن ُهَْئاَضِإَو ىَرخُأ يِرَمَبْلا ىو ةَاَت كلما ٍلوُسْولا ىَلإ ىلإ ُهَلاَضَأَن َمْلَسَو

 نم ملك علي يلا َوُه َلوُسْرلا نك كِل ىلع لدي ٍلوُسْرلا ُطْفَلَو امين ْنِم هَ َُئاَضإ

 نلت ليربجُ مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ادْمحُمَو َليرْبج َلسْزَأ نم مالُع هنأ يب ٌحيِرَص اً ُهَلَسْرَأ

 ا ا ا _ ىو هللا ِنَع

 قنا لَ الا قرهتلاو مليا نه ااطملا لضلأ يلوي يركب ةزولا له ين

 لفيف وشل 0 :ريركتلا] ع يذت) ع ةَياَغ اذه
 سوما م و ع
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 يذ دنِع# ٠ اًهيِنَب َتاَوْضْأَو اًهبالك َحاَبِ ِءاَمّسلا ُلْهَأ َْعِمَس نب ىّتَح ِهِحاَنَج او ىلع عن

 ٍفيِرُْتلاَو ماركا ٌةيِدْنِع ةبِدْنِعْلا ِهْذَهَو زارنا نُكمكُت أ [؟١ :ريوكتلا] 4نيكم ش

 هرمأ ْنَع َنوُرُدْضَي َنيِبْرَقُمْلا ىَلاَعَت هللا ٍةَكِبَالَم يِف 1١ : يوكل 4ع ميه

 ئاَيِخْلا َنِم هللا ُهَمَصَع ْدَقَك ِهِيَلاَسِر للا ٍيحَو ىَلَع يأ كلكم مَا ِهيْأَر ىَِ َنوَعَجْرَيَو

 مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍدْمَحُم ٌعاَمَس ُهنَأَر ِنآْرُقلا ٍدئَس ةَيِكْرَب ٌنُمَضَنَت ٍتاَفِص ٌسْمَح ِهِذلق ِلّلرلاَو

 هللا ىَلَوَت ْدَقَف ُةَلالَجَو اًوُلُع ٍدَنّسلا اًذِهِب كبجاتُك َنيِمَلاَعْلا ٌبَر نب ليِرْبِج ٌعاَمَسَو َليِرْبِج ْنِم

 :َلاَقَك هٌواَدْعَأ هيف ُلوُقَي ام ُهاَكْرَو َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ُيِرَشَبْلا ُهَلوُسَر هن ْمُث . هسفتب َُتيِكزَ
 اوُناَق ْنِإَو هيف َنوُكْشَي لَو ُهَنوُمَلْعَي ُرْمَأ اًدهَو [17؟ :ريوكتلا] «نوُنَمِب ْمُكْيِجاَص اني
 لربح َمْلَسَو هلع هللا ىَلَص ِهيَئْؤذ نع َربخأ م ؛ َنوُيِذاَك ْمُهْنأ َنوُمَلْعَي ْمُهَف ُهقالج مهيتِسْلأب
 ُهَنَأ ُنِمَضَكَي اًَذهَو 137 :ريوكتلا] «نيِبُمْلا ٍققألاب ُهآَر دَقَلَول : هِلْوَقِب ٌمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع

 «ريهشي ينل ىلع قف اوف رص ةوذْير نايجاب ىري جراخلا يف ةرزت كلت

 َبْيَعْلا َّنأ ىَلَع َنوُرُسْفْمْلا ٌعَمْج أَو هللا َلَدْنأ ام ٍليخَبي سيل سابع نبا َلاَق :ريوكتلا]

 اًذه اَمَّو ىْعَمْلاَو ُمُهْنْمْلا اك [؟4 :ريوكتلا] «نيِيظب» ءيِرْكَو ُيَحَوْلاَو ُنآْرّقْلا ائهه

 لَو هيف ُديِزَي ال هيف ْنيِمَأ ره ْلَب مَهئُمب ٍنآرُقْلا ىَلَع َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ُدَمَحُم َوْهَر ُلوُسَولا
 , هلم

 ص 9.

 ؛ ةقاحلا] «ٍميِرك ٍلوُسَر ُلوَقل ُهنِإ نوُرِصنُ ال امو َنوُرِصبت امي مين الث :ىَاََ َلقَ
 يف َعْكَو مَسُق ْمَعَأ اذه ٌرَصِنُي آل امو اه ٌرَصِنُي ام اَهْلُك ءاّيشألاِب ىَلاَعَت مَ أ ةيآلا [*

 ليل هلك َكِلذك ىَري آل امو ىَرُي اَمو ةَرآلاَو الدلو ٍتاَيِلفْسلاَو تالا ْمَْي لإ آلا

 ُتباَك ُنَح ُهّنَأَو ىَلاَعَت هللا ِدْنِع ْنِم َرُه هب َءاَج اَم ّنَأَ هْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلوُسَر ٍقْدِص ىّلَع

 ِءاَمِّسلا ٌبَرَوَقط :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك قَح ىَرُب أل اَمُو اًهْنِم ىَرُي ام ِتاَدوُجْوَمْلا َرِئاَس نأ اَمَك
 نَح ُهنِإ ُلوُقَي ىَلاَعَتَو َُئاَسْبْس ُهَأَكَك [57 : تايراذلا] «ٌنوُقِطنَت ْمُكَنَأ اَم لْئِم ْقَحَل ُهن ُهَنِإ ٍضْرألاَو

 اَم عيِمج ْنِم ٌناَسْنإلا يِفْكَيَو دوُجْرَم نَح ُهئوُدِهاَشُت أل اَمَو يللا َنِم ُةَنوُدِهاَش5ُ ام نأ اَمُك
 َكِلَذ ينك ائِياَبَو اًرهاَظ ِهلاَرَْأ ْنِم ُهُدِهاَشُي اَمَو ُهّنَأْشَتَو قل أَدْبَمَو ُهْسْفَن ُهْرِصْنُي ال اَمَو ُهْرِس
 مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهُلوُسَو هب ٌرَبخَأ اَم ٍقْدِصَو ِهِتاَفِص ٍتوُبُتَو ٌبْولا ِةئاَدْحَو ىَلَع ُهَلألَذ نين

 .هَلق ناميالا ُةَهاَمَب طاحت مل ةقيتح كِل بق شاي مل مَ

 مم

 ف

 م
0 

 وأ ُهنأَو ُهَلاَف اَميِف ِهْيَلَع ْلّوَقَتي ل ُهّنَأَو هِلوُسَر ٍقْدِص ىَلَع َمِطاَقْلا َناَهْرُبْلا ُهَئاَحْبْس َماَقأ ّمُث
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 ٌرقُي ْنَأ ىَبَي هِتَمْكِحَو هِترْدفَو هِمْلِع َلاَمَك نإ ِكالْهإلَب ُهَلجاَعََو ُرََأ اَمَل ىَرتفاَو هْيَلَع َلوَقَ
 َتِيَكَف ْمُهُلاَوْمَأَر [ُهَميِرَحَ ُهَبَْذَك ْنَم َءاَمِد َحاَيْتْساَو ُهَداَبِع ُلَضأَو ِهْيَلَع ىَرَْفاَو ِهْيَلَع َلّوَقَت ْنَم
 ُهَرُصْنَيَو ُهَدْيَؤُي نأ هب هب ُقِلَي فيك ْلَب َكِلُذ ىلع ٌرِقُي نأ َنيِراَقلا ِرَدْفَأَو نيِمِكاَحْلا مكَأب يَ

 ْمُهَءاَسِنَو ْمُهَدالِبَو ْمُمَدألْوَأَو ْمُهلاَوْنَأ حبرتسيَر مُهءاَمِد َكِفسَيف مهب هْفَطُيَ ُهَرِهْظُيَو ُهَيِلْعُب هّيلْعَيَو

 هقَدَصق اهلك يتيدضقلا ٍاَوْلأبَكُدَصُي نأ د هب ُقيِلَي َفِبَك ْلَب يِ ُهَحاَبَأَ كيب ينرمأ للا نإ يا

 ىَلَع ةّيآ ُلُكُف اًهِئَالِتْخا ىَلَع اَهْلُك ااا ُُفُدَصُي ْمُث ِهِقْدِصِل ٍةَمِرْلكْسُمْلا ٍتاَيآلابَو ِهِراَرقإِب

 لوو هرافي هل ده مالو هلْ اًذُه نأ ىَلَع ُةَمِاَقْلا لِئألَدلا ْميِقُي مَ ُه ةَكْدَصُم اًمِاَرِْلا

 ذأ َنيِِكاَحْلا مكخَأ ىلع ٌروُجَي نأ ٍناْبلا نين أو لالا لن ٍناَحُملا مطغأ مَ لَ

 .َمَلَسَو وْيََع هللا ىّلَص ٌدُمَحُم انه ميركل ٍلوُسَرلاب ُداَرُمْلاَو َكِلْذ ُلَعْفَي

 هلِإ ْميِظَع َنوُمَلعَت نل ٌمَسْقَلُهْنإَو موُجنلا ٍعقاَوَمِ ب ُمِسَقَأ الق :ىَلاَعَت ُهْلْوَق َكِلْذ ْنِمّو

 ُمْوّللا ره َليِق [4 : :تالسرملا] 4َنوُرُهَطُمْلا الإ ُهْسَمِ آل ِنوُنْحَم باتك يِن ْميِرَك ُناْرْمَ

 .ِةَعْفرلا لا ُهَسْجَرَو ُفَحْضُملا َليِقَو ِةكبالَملا يِدنأب يِذَلا ُباَمكلا َليِفَو ظوُدخَملا

 ُعباّرلا ّْلْضَفلا

 لَو يلع هللا ىَلَص ِياَسِر قس ىَلَع ىلاَعت ِهِهَسَك يف
 « مين َِ ميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىَلَع َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل َكْنِ | ميكس كلو سيف : ىَلاَعت هللا لا

 نآرشلاو» : :َلاَق ّْمُث .ِهِئاَمْسَأ ْنِم ٌوُهَو هب ىَلاَعَت ُهَللا َمَس نأ هش الأ سبع نبا نق

 ْمَسقَأَك الَسْرُم َتْمَل اوُلاَق ُتْبَح ٍراَمُكْلا ىَلَع َُو َرْهَو [؟ : سي] 4َنيِلَسْرُملا مَ َكْنِ ميكحلا
 ٍقيِرط ىَلَعَو ِهِداَبِع ىلإ | هيخّوب َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهن | ِهِباَتِكَو ههْساب ُهّللا

 هللا مِسْقُي مَ شاّقنلا َلاَق قَسْلا ٍنَع َلوُدُع الو ِهيِف هيف هيف جاجا آل قيرط نأ هناي | ْنِم ٍميِقَتْسُم

 ,مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَل ألإ ِهِباَتِك يف ِةَلاَسّرلاب ِهِاَْنَأ ْنِم ٍدَحَأَل ىَلاَعَت

 ُسِماَحْلا ْلْضَمْلا

 لبو ِرْصَعَو َمَلَسو ِِبَلَع هللا ىَلَص هاب ِهِهَسَق يف
 ُرْمُعْلا َوُه ُرْمَعْلا [77 :رجحلا] «َنوُهَمْعَي م ْمِهِتَرْكَس ينل ْمُهْنِإ َكرْمَعَلط :ىَلاَعَت ُهَللا لاَ
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 مدل اخ عاملا أ انخحأ لزق بانل يفت ةوؤيتي ةوهتشتو مقا يف ُحَنْفُيَو

 مسفأ ىلقت هلو مُلسَو ئل للا ىَلص لا لور باطلا نأ ينال مالو اللا هع

 أك او لا قلاع ثم ل ناك ضرع اج عي ْماَقَمَو ْمِيِظَع ٌفيِرْشَت اًذه يِفَو ِهِئاَّحِ

 ا أ اَسْفَن ًاَرَباَمَو

 َكئاَيحَو وفي : 17١ :رجحلا] 4ْنوُهَمْعَي ْمِهِتَرُكَس يِفَل ْمُهْنِإ ٌكُرْئَعَلا» : ىَلاَعَت ُهَللا َلاَق ِهِرْيَع

 يف ُيِوْعَبْلا ُاَوَرَو ٍريِرَج ْنْبا ُهاَرَر َنوُهَمْعَي ْمهِتْرْكَس يِفَل ْمُهّنِ اًيْنّدلا يِف َكِاَقَبَو ُكِرْمَعَو

 ٍدَحَأ ٍةاحب م ٌمَسْق اَمَو َمْلَسو هيلع هللا ىَّلَص هاب الإ ٍدَح ٍدحَأ ايس ُهَللا مَسْقَأ اَمَو ٍظْفلِب وريِسفت

 ,وللا ىَلَع هللا قْلَح مرْكأ ُهْنَأ ىَلَع َلُدَي َكِلْذَو ِِرْبَ

 ْمَسُقَأ هيألا [؟ - ١ :دلبلا] عِيّلَبلا اًدِهِب لج َتنَأَو دبل اذهب ُميْفَأ اله :ىَلاَعَت َلاَقَو
2. 

 هيف ِهِلوْلْحِب ُهَدْيَقَو ُمالْسِلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع ُهْدْلَب َوُهَو ىَرُقْلا م أ ُةْكَم َوُمَر نييألا ِدَلَبْلاب ىَلاَعَت

 دلو مشنأ مف يراضيبلا هلق دلغأ فركب ناكتلا تر أب اراعشإو هيضق دير انا

 َتْنَأَو ُهْلْوَق و َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُدْمَحُم َدَلَو امو ليات مان لبق اًميِف َوُهَو َدَلَو امو

 َوُهَف ِهِلوُسَرَو ِهِدْبَع ىَلَع ٍلَمْتْشُمْلا ِهِدَلَبِب ىَلاَعَت ُهَماَسْقِإ ُنْمْضَتَيق ُعَضَت يف ٍلولَحْلا َنِم َوُه َِلَبْلا اًذِهب ّلِج

 اًيِداَهَو امام هيب يلو سائل ىدم هي ىلعت للا لكج د ِداَهلا ِرِيَ ىلع َلمَشاَو عاقبا ُديَ

 هللا لوُس وِ ىلاَعت همسك يف ام ىَنَْي الو هل ىلإ ِاَسَِْر دمعي مكظعأ نم كِل مه

 ىَّلاَعَت ُهَللا ّيِضَر ٍباَطَخْلا َنْب َرَمُع ّنَأ َيِوُر ْدَقَو . لا ودار نم سو يلع هللا ىْلَص

 َدْنِع َكِتَليِضَف ْنِم ْعْلَب ُدَقَل هللا َلوُس و اَي يّمأَو َتنَأ يبأب مْ و ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ْيِبدلِل َلاَق ُهْنَع

 :َلاَثف َكِدْلَبِب َمَسَْأ نأ ُهَدْنِع َكِيْليِضُم ْنِم ْمََب دَقَلَو ِءاََْأْلا ٍرِئاَس َنوُد َكِتاَيَحِب ْمَسْنَأ ْنأ للا

 .هييِدَمْلا َليِقَو كَم َليِق ١[ :دلبلا] كيلا اذهب ْميقَأ ال»

 ِرْحَمْلا ٍريِسْفَت يِفَو [؟ ٠١ :رصعلا] رشح يل َناَسنِإلا نإ | ٍرْضَمِلاَو# :ىَلاَعَت َلاَكَو

 ُيِزاّرلا ُماَمِإلا لاق مْلَسَو ِْيَلَع هللا ىَلَص ٍلوُسْولا ٍناَمْرِب سف هنأ اَمِهِرْيَغَو ُيِراَضِبلاَ ٌيِزاَرلا

 رججأتسا لج لكم ْمُكَلبُ ناك َْم ْلكَمَو ْمكلْم امن َمْلسَو ََِْع هللا ىَلَص ومب ُهَل اوُجَتْحاَو

 ٍرهظلا َنِم ُلَمْعَي ْنَم َلاَ مث وهما تلمع طاَريقي ٍرهظلا ىلإ ٍرْجَفْلا نِم ُلَمْمَي ْنَم َلاَقَف هاج

 طارق ٍبْغمْا ىلإ ٍرضَعلا نم لمْعَي نم لاق ؟ ىَراَصُنلا ِتَّلِمَعُف ٍطاَريِقِب رْضَعْلا ىَلِإ

 ُلَمَو ىَلاَعت هللا َلاَقف اًرأ لَو الَمَع ُركْكأ نحل واكو ىَراَصْلَو دولا تضعف خا

 رثكَأَو ًالَمَع لَقَأ ْمشنُكَف ُءاَشَأ ْنَم ِهيِتوُأ يِلضَ َكِلْذَف َلاَف آل اوُناَق ائْيَس ْمُكِرْجَأ نم ْمُكْيْضْفَت
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 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْرْصَع َرُه َرْضَعْلا نأ ىَلَع َلَد ُتيِدَحْلا اًذِهَن اوُناَق ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر اًرْخَأ

 : ىَلاَت ِهِلوَك يف ِِناَكمبَو ةَبآلا وله يف امري ىلاَعت مم ْمَسْقَأ اذه ىَلَع ُنوُكَيَم ِهبِف َوُم يِذْلا

 ُهلُك َكِلْذَو [77 :رجحلا] «ُكْدْمَعَلد :ِهِلوَك يِف ِِرْمَعِبَو [؟ :دلبلا] «ِدَلَبلا اًذهب ّلِج َتنآَوِه

 ذإ ْمُهَئاَرْسُخ َعظعَأ اَم َلاَق ىَلاَعَت ُهنأَك مَسَقْلا ُهْجَوَو َلاَق ٍفوُرْظَمْلا ُلاَح َفْيَكَد ٍفْرّظلاَك

 هيلع هللا ىَلَص ِدّمَحُم ايرث ٍنَأَش يِف ىَاَعتو هئاَحِبُس ْنَحْلا ءاقتغا ٌةَدِش رُطْئاَك َكَع اوُصَرَ
 . هللا ىلإ هللا قْلَخ ُْبَحَأ هلأ ملعَت َمْلَسَو

 ريِدُمْلا جاَرْسلاَو ٍروثلاب مآلّسلاَو ةالَّصلا ِهيَلَع هَل ىَلاَعَت ِهِفْضَو يِ

 :ىَلاعت لوف يف روثلاب ْمْلَسَو هِيَ هللا ىَلَص ُهَلوْسَر َفَصَو ذك ىلاعت هللا نأ مَا

 ِهْيَلَع ُهَفَصَوَو ُنآْرُقلا ُداَرُمْلا َلبَِو ١١[ :ةدئاملا] 4َنيِبم باَنكو ٌروُن هللا َنِم ْمُكَءاَج تؤ

 اًدِهاَش َكاَتْلَسْرَأ ان ! يبنلا اَهْبَأ اَيط : ىَلاَعَت ِهِلْوَ يف ٍريِئُمْلا ج رسل اًضِيَأ ُمالّسلاَو ٌةالّصلا

 اًيِداَه ُهُنْوَك ُداَرُمْلاَو 5 : بازحألا] ريُِم ريم اجاَرِسَو ذب هللا ىلإ ايعاَدَو اًريِذَتَو اَرَْبُمَ

 ركل ٍروُن ْنِم ُعَمْلَأَو أَ ىَرْقَأ ُهُناََبَ ةاَشْولاَو ىَدُهْلا ُنْيبْيَو قيرطلا يِرُي يِذَلا ٍجاَرُسلاَك

 نأ اَمُكَف سْمّشلا َنِم 1 ةيِناَروُتلا يِف ْمظْعَأ ُةيِسْدّقْلا ُهّسْفَن ّنوُكَت نأ َبَجَو َكِلْذَك فاك اذَِ

 هللا ىَّلَص يلا سَ اذ اربع ني دي ههه الو اهيل زونلا دف ماسجألا مَلاَع يف سنا

 ٌجاَرِس اَهّنَأِب ٌسْمّسلا ُهَللا َفَصَو َكِلْلَكَو ة يللا يللا راس فعلا راَولا ديِث َمْلَسَو يلع

 1١[. :ناقرفلا] «اَريِنُم اًرَمْفَو اًجاَرِس اَهيِف ٌلَمَجَو» :َلاَق ُتْيَح

 ْروُن ُهَللا» :َلاَقَف َكِلْذِب ُةَسْدَقُمْلا ُهَسْفَن َفَصَو ٌروُ م هب ُهَلوُسَو ُهللا َفَّضَو اَمُكَو

 ٍدوُجّولا ُبِس َوُه ُسْدَقُملا هون هللا الإ اًمِهيِف َسْيَلَ 0*1 :رودلا] «ِضْرَألاَو ٍِتاَوْمّسلا
 ُمُهَو ةيناَحوُرلا ٍمِلاََعلا ىَلَع قرش مَلاَعْلا ىَلَع َقَرْشَأ يلا َوَُ ٍلاَمُكْلاَو ٍلاَمَجْلاَو ٍةاََحْلاَو

 ٍملاَع ىلإ | ٌروُقلا ىَرَس مث وللا دوج اهنوُ نم اهل دي هرم اجيرُس ْتَاَصَ ُةكيدلَمل

 هللا ُر رول الإ دوُجْوْلا يف سلف موُسُجْلا ٍتاَحْفَص ىَلَع ُسوُْنلا ُهْقَحّرَط ْمُن ِةُيزاَسْنإلا سوُفْنلا

 لَتَم ْيَأ اوروُن لَثَم١ :ُهَلْوَقَو هيَفلَت ٍبْحَرَو هِداَدْعيْسا ِعْسْوَ هلوُبُق ِرْدَقِب ُهْنِم ِءْيَّشلا ىَلِإ يِراّسلا

 َملَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍدّمَحُم ٍبْلَك يِف ِناَميإلا ُلَكَم يأ ٍلِتاَقُم ْنَعَو ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس ُهاَدُه

 هللا ىَلَص ٍدْمَحُم ٍدَسَح ُريِظَ َُجاَجْؤلاَر هللا دْبَع ٍبْلُص ُديِظَن ؛ ُهاَكْشِمْلاَف ٌحاَبْصِم اًهيِف ٍةاَكْشِمَك
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 ري نعد 0 يسال

 ةلَسدلاَ 7 ع مَلَسَو

 0 اما م ل هياخ ينور سل ل خو سو م
 ْملَسَو ِهْيلَع هللا ىلَص ِهِبْنَس عابتاو هتعاط بوجو ٌنمضتن ِتاَيأ يف

 :دمحمو 59 :ءاسنلا] 4ُةَّلوُسَرَو َهّللا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذّلا اَهْبَأ اي : ىَلاَعَت ُهللا َلاَق

 َلاَثَو ١7[ :نارمع لآ] «َنوُمَحْرُت ْمُكْلَعَل َلوُسَرلاَو هللا اوُعيِطَأَو# : ىَلاَعَت ُهَللا َلاَقَو [*
 ["؟ :نارمع لآ] 4َقيِرِفاَكْلا ُبِحْي أل هلا َّنِإْف اَوُلََت َّنِإَف َلوُسَِلاَو هللا اوُميِطَأ لق : ىَلاَعَت

 ٍليِزَجتِب َكِلُذ ىَلَع َدَعَوَو ِهِتَعاَطب َُتَعاَط َنَرَكَو ِهِلوُسَر ٌةَعاَط ُهَتَعاَط َلَعَجُ ٌضاَيِع يِضاَقْلا َلاَق

 هللا ٌعاَطَأ ْدَقَف َلوُس مَرلا عِطْي ْنَم# : ىَلاَعَت َلاَقَو ٍباَنِعْلا ٍءوُسِ ِهيَمَلاخُم ىَلَع َدَعْوَأَو ٍباَوْقلا

 يف َوُهْن هللا َماكَخَأ ٍقْلَخْلا ىلإ | اَعْلَبُم ًالوُسَر ِهِئْوَكِل َلوُسْؤلا َاَطَأ ّْنَم يِبْعَي ١ :ءاسنلا]

 َكاَتْلَسْرَأ امك ىّلَوَ ْنَمَول هللا قيفْؤَتب الإ ٌنوُكَي ال ٍةَفيِقَحْلا يف َكِلْذَو هللا الإ َعاَطَأ ام ِةَميِقَسْلا

 ْنِم ادَحَأ َنِإَف ٍقيِرطلا نع ُهْلَضَأَو ٍدشْولا ٍنُع ُهللا هاَمْعَأ ْنَم ْنِإَف 6١[ :ءاسنلا] «اًظيِفَح ْمِهِيَلَع

 عيِمج يف ٌموُصْعَم ُلوُسَولا نأ ىَلَع ِةّلِدَأْلا ىَوْقأ ْنِم هيلا ِهِذْهَو وِداَشْرِإ ىَلَع ُردْقي ال هللا ٍقْلَخ

 ع ٌةَعاَط ُهْتَعاَط ْنُكَت ْمَل اًهئِم ٍءْيَش يي أطخأ وَ ُهنأِل هللا ِنَع ُهعَلَبُي اَم لك , ِِفَو يِماَرئلاَو ٍرِماَوَألا

 :ِهِلْوَق يف ِهيعَباَُم َرَمَأ ىَلاعَت هلل هِلاَعْنأ عيمجم يف اًموُضْعَم َنوُكَي ْنَأ َبَجَو اَضِأَو ىَلاَعَت هَل

 هَل َداَيقْنألا نأ َتَبَكَف رِثغْلا ٍلْعِف لثمب ٍناَيثإلا ِنَع ٌةَراَبِع ُةَعباَُمْلاَو ١58[ : فارعألا] «ةوُعِبَئاَرل

 هللا لاق ىلاغت هللا مشل ُداَيِقْئاَ هَل ةعاَط هب ليِلدلا هْصَح ام لإ لاَ ِلاَوْنَأ عيوج يِف

 َنيِقيَدِصلاَو َنيِتلا نم ْمِهَِلَع هللا معن نيَِلا عم َكيلوُأَف َلوُسّرلاَو هللا علي نمو : ىَلاَعَت

 ٍلوُسّرلا ِباََحْصأ ْ ْنِم ِهّلِل َنيِعيِطُمْلا يِف ٌّماَع اَذُهَو آلا [14 :ءاسنلا] | 4يِجلاصلَو ٍءاذهشلاَ

 َديِدَش َناَك َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍوُسَر ىَلْوَم َناَيْوَت نأ 5 ٍهِلِه ٍلوُرُن ٍبَبَس

 َلحَتَو ُةهَجَو ريت ذَكَو اَمَْي هنأ ُهلَع ربا ليف َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا وُسَرِل ٌبْحْلا

 اَي َلاَقَف ِهِلاَح ْنَع مل مو لع هللا .رَص هللا َلوُسَر ُهلأَسك وهْجَو يف ُنزُحلا َكِرُْعَو ُهُمْسِح

 ُكاَقلَأ ىّنَح ٌةَميِظُع ٌةْشْحَو ٌتْشَحْوَتْساَو َكُتْقَتْشا كر ْمَل اَذِإ ين '[ دع ْمَجَو يب ا ِّللا ٌلوُسَ

 ؟ه:



 َنيِببْنلا ٍتاَجَرَد يف ُنوُكَت تأ َدْنَجْلا ٌتْلَخَد ْنِإ يّنأِل َكاَكُم َكاَرأ ال ُثْيَحب ٌةَرِجآلا ٌتدَكَّذُن

 78 .هيآلا وِذَه ْتْلَرَك ادَبأ كاَرأ ال ٍذِكيجَت َةئَجلا لحد ْمَل نأ ْنَِ

 لوُسَر اَ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ٍدّمَحُم ُباَحْصَأ َلاَق ٍقوُرْسَم ْنَع ٍمِتاَح يب أ نا كَ
 َركْذَو .ةيآلا هللا ل نأ كرت مَلو اتق تدب :ذل ُتْمْدَق ول كنك كفرات نأ اكل يِنبني هدي ام هللا

 كني ال نإ هللا َلوُسَر اي اي َلاَقَف مل و نع هللا ىَلَص نيل ىنق ىلأ لا الس ُهمرُ ع ْنَع

 بألا هله ُهّللا ل ٌرلأك ىَلُعْلا ٍتاَجَرّدلا يف جملا يِف كُنْ ُكاَرنأل ِةَم ةَماَيِقْلا َمْوَيَو اَينَذلا يِف ٌةَرْظَ

 ٌةحِص ُركْذُت آل َنوُقْفَسُمْلا لاَ .ٍكجْلا يف يِعَم تأ َملسَو هيلع هللا ىَّلَص وللا ُلوُسَ و ُهَل َلاَثَق
7 
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 ُثَحْلا َوُهَر َو ٌكِلُذ ْنِم ْمْظمَأ اَنْيَش َنوُكَي ْنَأ ُبِجَي ألا هله ٍلورُت َبْبَس نأ ألإ ِتاَياَوْرلا هده
 وف ص

 آلا هذه ِظَْللا موُمُع يف حتي آل ٍبْبْسلا ٌصوُصُخ ّنأ ملغ ان ايف ُبيِغٌلاَو دع ٍةَعاطلا ىَلَع

 ِتاَجَوّدلاَ ٌراَف ْدَقَف ٌلوُسْرلا َعاَطَأَ هللا ٌعاطَأ ْنَ : لك نأ َرْهَو َنيِفْلَكُمْلا عيِمج ٌقَح يف ُةماَع

 لاك ُهلأ َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ُلَع ُحَصَو َتَبَث د ْدقَو ىَلاَعَت ُهَدنِع ِةُقيِرْشلا ٍبِتاَرَمْلا يف ِيِلاَعلا

 ْمُتْرِس ام ام ءاَونَأ ٍةئيِدَمْلاب نإ لاَ ُهّنأ مالُسلاَر اللا هلع اًضِأ لع َتْبَلَو بأ نم عم هزَمْلا

 . للا ْمهسيَح متم مَ الإ الم مَن الَو اري
 لآ] «ْمُكَبوُنُ كل فَي للا متري ينوكبلاف لا وحن مك ن | لث» :ىَلاَعَت ُلاَقَو

 هللا ْبَحَم مْوُق ىَعْدا فشلا ضب 7 لاق ٍةَبَحَمْلا ٌةْيآ ىمسُ فيرا آلا ِِلهَو 8١ :نارمع

 ِلوُسّرلا ُماَبْنا اَتَمدلَعَو اَهُّليلَدَف اَهِيَدِئاَقَو اَهَتَرمَ و و ِةْبَحَمْلا ليِلَد ىَلِإ ة ٌراَشِإ هيلا هله ُهّللا َلّرْنَأَ
 كيه ةلياخ ْمُكل ةيحئالق ًعاتخلا لضخت مل امك كل لزم ةبحم اقم ؟و اَهنَدِئاَكَو

 ىّلَص ِِلوُسَرإ ِةَعَبعملا نودي ْمُهَل للا ٍْبَحَم تبتر هلِل موْبَحَم ثوب ؛ ليِجَتْسيَو يفتن ْمُكَ

 يِفَكَي لَو هرأ ُهَعاَطَو هِلوْسَرَو هللا ُبُح َيِه ٍلوُسْولا َةَعَباَُم ُنَأ ىَلَع ُلَدف َمْلَسَوِهْيلع هللا
 ٌبَحأ ُهَدْنِع ءْيَش َناَك ىَتْمَو اَمُهاَوِس ام ِهْيَلِإ ٌبَحَأ ُهَلوُسَرَو ُهَللا َنوُكَي ىّتح ِّيِدوُبْعْلا يف كِل

 نإ لقط :ىَّلاعَت ُهَّللا َلاَق هللا ِهيِدَْي َالَو ديلا ِهبِحاَصِل ُرَثْمُي ال يِذّلا ُكْرّشلا َرْم َرُه اذه اَمُهنِم ِهْبَلإ

 ٌنْوُشَُخَت ةَراَجَتَو اَهوُمُثْقَرَتْلا َلاَوْآَو ْمُكنربِشَعَو ْمُكجاَرَْأَو مكاَوَِو مكان مُكْؤاَبآ َناَك

 يأت ىفح اوشن ليش يف واج وش زو هللا نم خل ٌبَحَأ اَهَنْوضْرَت ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك

 .[15 :ةبوتلا] 4َنيِقِساَملا ْمْوَقْلا يِدْهَي أل ُهَللاَو هرئأب هللا

 ىَلَع ْمُهِْم ٍدَح ٍدَحأ ل َلْوَق ذأ ِهِلوُسَرو هللا ةَعاَط ىَلَع المل نم ٍدَحأ ةَعاَط َمَدَف ْنَم ُلُكَ

 وأ ْمُهْنِم ٍدَحَأ فو وأ ِهِلوُسَرَر هللا ٍةاَضْرَم ىَل ع ؛ام ٍدَحَأ ةاَضرَم وأ ِهِلوُسَرَو هللا ٍلْوَ
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 ةَلَماَعُم ىَلَع ْمُهْنِم ٍدَحَأ َةَلَماَعُم وأ ِهْنَلَع لْكَوُتلاَو د هللا ٍفْوََح ىَلَع ِهْيَلَع كولا أ ؛ ٌةَءاَج

 هم ٌبِذَك َوُهَف ِهِناَسِلِب لاق ْنِإَو اَمُهاَوَس امم ِهْلِإ ٌبَح “+ ُهَُلوُسَرَو ُهَللا َسْيَل ْنِيِم هك هلوشوَو هلل

 اوُنِمآَف# :ىَلاَعَت ُلاَقَو . َنيِكِلاَّسلا ْجِراَدَم ٍباقك نب اًصْحلُم ىلا يلع وم ل مب داب

 : فارعألا] «ٍنوثتفت ْمُكْلَعِ ُوُمِناَو ِهتاَمِلَكَو هللاب ُنِمْؤُي يِذلا ْيّمألا بلا هِلوُسَرَو 4 هللا

 ِهِعاَبْناَو ٍلوُسَرلاِ ٍناَميِإلا نْيَرمَألا َرَكَأ ءاَدِيْهَألا َءاَجَر ٌلَعَجف ٍميِقتْسُمْلا ٍطاَرَّصلا ىَل لإ يأ [164

 وسلا هب ىَأ ام لعد ٍةلالَضلا يف هم عرش مالا باي مَ ؛ َُكُدَص ْنَم نأ ىلع اًهيبن

 .هب ُليِلَدلا ٌةّصْح ام لإ ُهُعاَبتا اَنْيَلَع ٌبِجَي ُمالَسلاَو ٌةالّصلا ِهَْلَع

 َنآْرُقْلا يِنَْي [8 :نباختلا] كاَلَوْنَأ يِذَّلا ٍروُئلاَو ِهِلوُسَرَو هّللاب اوئيآفط :ىَلاَعَت َلاَثَو

 ْحِصَي لَو هب ألإ ُناَميِإ ْمِيَي أل ٍدَحَأ ْلُك ىَلَع ُنْيْعَتُم ٌبِجاَو َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هب ُكاَميِإلاَ
 (اَريِمَس َنيِرِئاَكْلِل اًنذَمْعَأ انِإَف ِهِلوُسَرَو هَللاب ْنِمْوُي ْمَل نمر :ىَلاَعَت َلاَق ُهَعَم الإ ٌمالْسِ
 اريِهس َنيِرِفاكْلل اندَْمأ ان إذ نال نم د هِلوُسَرَو هللاب ُنِمْؤُي ْمَل ْنَمَو يأ ١[ :حمفلا]
 يلا [1 :ءاسنلا] «مُهَتَِ 1 َرَجَش اَميِف ٌكوُمُكَحُي ىّنَح َنوُنِمْؤُي آل َكَبَرَو الإ : ىَلاَعَت ُلاَقَو

 ىَلاَعَن هللا ْمَسق مَسْقْلا تاج َنوُئمْؤُي لَو مَسَقْلا ىتغمِل ٍديِكأتل ! ٌةَديِزَم آلَو َكَبَرَوُف اًهاَنْعَم
 ىقذت روث عيدجب يف لوشؤلا مكي ىلخ دحيه وسم ميرا هيت
 اًهُفِلاْخُي أ مهام ُقِفاَُي ام ْمُحُحْلا ناك ةَوس ائِاَبو اًرِهاَط هَل دايو هب َمَكَح ام عيب

 + كلج اناني از كوي ىلح مها ئمؤمل مدني يبت يلو ثيدحلا يف وانك

 ىَلَعَو اًئمْؤُم ُنوُكَي ال َمَْلَسَو هنلع هللا ىَلَص لوشْلا مكي ٌضَْي مل نم نأ ىلع دي اذه

 ٍبَْقْلا يف ُنُئملاَ ُمَْجْلا َلْصَْي ْنَأب َكِلْذَر بْلُقْلا يِف همُكُحِب اًضْولا ٍلوُصُح ْنِم دب ال ُهْنأ

 هللا ىَلَص ُهَل ا داألا ني دب اق قدا لا خ ملل الصليب متي ينك

 .اًدِهاَطَو اًنِطاَب َمّلَسَو ِهْيَلَع

 َمَْلَسَو ِهَلَع ُهَللا ىَلَص ُهَعَم َبَدَألا ُهَمْضَتَي اًميف

 :تارجحلا] «ِهِلَوُسَرَو ِهَّللا يدب َنْيَب اوُمُدَقُت ال اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهْيَأ اَي» :ىَلاَعَت ُهّللا َلاَق

 ىَلاَعَت هللا م ُهَيِضْقي شح ٍءْيَشِب َمّلَسَو بَل ُهْللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ىلع اوُناَئْقَت ال ٌدِهاَجيُم َلاَق 1١

 مُدَقَت ْنأ ٍةالَّصلا يف ٌمْالَّسلاَو ٌهالّصلا ِهْيَلَع ُهَعَم ُهنَع ُهَللا َيِضَر ٍقيدَّصلا ْبَدَأ ْرْظْناَو ِهِناَسِل ىَلَع
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 هللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر ْيَدَي َنْيَب ْمّدَقََي ْنَأ َةَاَحُق يبأ نبال َناَك ام َلَقك رأت فك بدي نيب
 ٍلوُسَو َنوُد اًرْمَأ اوُضْقَت آل ُكاَحْلا لاَ .ُهَدعَبةَماَمِإلاَر ُهَماَقَم هللا ُهَئَرْوَأ َفيكَو َمْلَسَو هِي هْنَلَع

 . ىَهَْي ىّنَح اوُهَنَت الَو َرْمأَي ىّبَح اوُوْمأت آل ُهْرْيَغ َلاَكَو مْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص وللا

 وه رمي ىفح فوضت الو ٍنألالو يف لو رئأب هني ني ماتمأل ذأ بألا نول ماوس س#

 ْخَسْنُي ْمَل ةَماَيِقْلا ٍمْوَي ىلإ | ٍقاَب اَذهَو َِبآألا هِذْه يف َكِلْذِب ىَلاَعَت ُهَللا َرمَأ اَمُك َنَدأَيَو ىَهْنَ همي

 ري كب افي نأ فتح يف ب نما و فب لش يب ب ل

 لاق امك ِهِتْوُص َقْرَك ُتاّوضألا َعَئْرَت هل نأ شع للا ىلض اكن بألا ع :ريلع

 ٍلْوَقْلاِب ُهَل اوُرَهْجَت َالَو ْئِبنلا ٍتْوَص َقْوَف ْمُكَئاَوْصَأ اوُمَنْرَت أل اوُنَمآ َنيِذْلا اَهِبَأ ابل :َىَلاَعَت

 ُهَدْنِع ُنِمْؤُمْلا َمُلَكَتَي آل ْنَأ يِغَبثَي هنأ دانأ ُيِزاَرلا ٌلاَق [؟ :تارجحلا] ؟ضَْبل ْمُكِضْعَب ٍرهَجَك

 هلي ديَس ْعَم هْتْوَص َنوُذ ُهنَوَص ُنوُكَي لب يأ ِهِدْيَس دل دعا ملكي امك َمْلَسَر ِْيَلَع هللا ىَلَص

 لا هك افلا ربك جو لَو يللا ىلس تؤ قزق تالا قو ذك اذِإَ

 .مُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هب اج اَمَو هيتس ىَلَع ٍراَكفألا جاتو ِءاَآلا عفر

 | َكُمْلَكَأ آل هللا َلوُسَر اَي ِهّللاَو َلاَ ُهيآلا هِذْه ْتَلْزَن امل ِرْكَب اَبأ نأ َيِوُرَر
 ينيأك ةئذخ ُهلدَح اإل هَ هللا يفور رم نَأَو ةمفك داري يِللا ْيِفَحْلا ماعلا يأ ٍراَْسلا

 يود .ةَموسسَي ىلح ةيآلا هزه ؛ دنَب ةلييح َمْلَسَو هيل هللا ىَلَص يللا ْعمسَ ناك امارس

 هَل َلاَقَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر ٍدِجْسَم يف اكِلاَم ٌرظاَن َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِم ءأ ٍرْفغَج اَبأ نأ

 :َلاَقُك اًمْوَق َبْدَأ َلَجَو ّرَع هللا َنإَف ٍدِجْسَمْلا اًذه يِف َكَئْوَص ُمُقرَت آل َنيِِمؤُمْلا َريِمَأ اي ُكِلاَم

 َنيِذّلا ّنإ» :َلاَقُك اًمْوَق َحََمَو [؟ :تارجحلا] 4يِبْنلا ٍتْوَص َقْوَن ْمُكَئاَوْصَأ اوُمَقْرْت الط

 يذلا ّنِإ» :َلاَقَك اًمْرَك َمََو هيلا [* .تارجحلا وللا ٍلوُسَر َدْنِع ْمُهَئاَوْصَأ َنوُضُعَي
 َناَكَتْساَف اي ِهِتَم ِيَمْرُحَك اَنيَم َُتَمْرُح إو هيآلا [ 4 :تارجحلا] ٌ؛ِتاَرُجَحْلا ٍءاَرَو نِم كَنوُداَتُي

 .ِرْفغَج وُبأ اهل
 ك0

 َنيِرْسْمْمْلِل ٍنَلْرَق ِهيِف اًضعَب ْمُكِضْنَ ءاَمُدُك ْمُكَديب ٍلوُس 'يِرلا َءاَمُد اوُلَمْجَت الط :ىَلاَعَت

 لا نير لرب نار ل! نب هك رْمْدَي اَمُك ِهِمْساِب ُهوُعْدَنَآل اًمُهُدَحَأ

 َءاَش ْنِإ اًضْعَب ْمُكِضْعَب ِءاَعُد ةرئَمِب محل ُهَءاعُد اوُلعَجَت آل ىتغمْلا نأ يناثلا ِعْضاَوتلاَ ٍربِقوتلا
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 فلَحَلا ْمُكدَسَي ْملَو هاج نم دب ْمكَل ْنُكَي مل ْمُكاَع ان ْلَب ُكَرَت َءاَش ْنِإَو َباَجَأ ُوُعْدَمْل 0000

 . ةَمْرَحُم ِهِنْذِإ رْثَِب َةَعَجاَرْمْلاَو ٌةَبِجاَو ِهتباَجِإ ىَلِإ ةَرداَبُمْلا نإ َهَّبْلا اَهْنَع

 أ ٍةبطُح ْنِم عاج رم أ ىَلَع ُهَعَم اوُثاَك اًذِإ ْمُهْنَأ مْلَسَو ِهَلَع هللا ىّلَص ُهَعَم بذألا َنِمَد

 اَمْنِإ» : : ىَلاَعُت هللا َلاَك امك ُهَئوأَتْسَي ىتَح ُهَل ٍوجاَح يِ اًبعْذَم ُدَحأ ُبَمْلُي ْمَل ٍطاَبِر ْوَأ ٍداَهِج
 «؛وُئأَسَي ىْلَح ابعدي مل عباجج أ ىَّلَع ُهَعَم اوُناَك اّذإَو ِهِلوُسَرَو هّللاب اوُنَمآ َنيِذْلا َنوُئيِؤُمْلا

 مارآلا ٌلَكْشَتْسُت ْلَب ُهَلْوَف ٌلَكْشَتْسُي ال هلأ َمْلَسَو لع هللا ىَلَص ُهَعم بدلا نيو 7 :رودلا]

 يَمبِقَح ْنَع ُهمالَك ُفْوَحُي الَو ٍهِصوُصُنِل ىَقْلُتَو ٌةسيقَألا ُرَدْهُت ْلَب ساّيقِب ُهّصْن ضَراَعُي الَو ِهِلْوَقب
 تفي الو َلوُرغَم ٍباَوُصلا ِنَعَر ُلوُهَم َرُه ْمَع الوقع ةئاَحْضَأ ِهيْمَسُت ٍفِلاَكُم ٍلاَيَخِل
 ىّلَص ِهْيَلَع ٍةَأْرْجْلا م ُنْبَع َوْهَو ُهَعَم بتألا ِنِق ني اذه ُلُكَم ٍدَحأ ةَقْئاَوُم ىَلَع هب اج ام ُلوُبَق

 . مْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا

 ٍِ َيّقَلَتَو هرمأِل ٍداَِقلْألاَو ُهَل هل ميلا َلاَمك مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَعَم ٍبَدَألا ُسْأَرَو
 لو ويك ٍلاَجّرلا ار ِهْيَلَع َمّدَقُ نأ ىَلَع لِطاَب ٍلاَبَح ُةَضَراَعُم ُهَلِمْسَي ْنَأ َنوُد ٍقتيِدْصْتلاَو ٍلوُبَقْلا

 0 َةاَجَن آل ٍناَديِحْوَت اَمُهَق ٍةَداَبِعْلاِب ٌلِسْرُمْلا َدُحَو اَمُك ٍلوُسْوِلِل َداَيِقْنألاَو َميِلْسَتلاَو َميِكْحْنلا
 ,َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ُهَعَم ٍبدآلا ىَلِإ ٍةَدِشْرُمْلا ٍتاَيآلاب موُلْمَم ُنآْرُقلاَو .اًمِهب

 ِهٌوُدَع ىَلَع ْةَسَّدَقُمْلا ِهِسْفَنب ب ىلا ُهْدَر ُنمْضَتَت ِتاَيآ يف

 هنَأَشِل اَعيِفَْت َمَّلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص

 امل [؟ :ملقلا] «ِنوُنْجَمِب كبَر ةَمغيب َتْلأ ام َنوُرَطْسي اَمو ٍمَلَقْلاَو نإ : ىَلاَعَت ُهَللا َلاَق

 ىَلاَعَت َباَجَأ ١[ :رجحلا] «ٌنوُنْجَمَل َكْنِإ ٌركّذلا ِهِيَلَع َلْرُن يِذْلا اَهْبَأ اَب# :َنوُكِرْشُمْلا َّلاَق

 ُهبيِبَح ُبُسَي ْنَم َعِمَس اَّذِإ َبيِبَحْلا َّنِإَف باّبْسَألا ُةَنْس اَدَكََو ةَطِساَو رْيغ نم هب ُهَرُدَع هن

 ةئرض ّنأِل هَل اًرصقنُم هيفتب ْمُهِاَوَج ىَلاَعَْو ُهَئاَحْبُس ُنَحْلا ىَلَوت ائههف ُهَباَوج هِسْ'ب ىو

 يَِْت ىَلَع ِهِتايَآ مِيِظَع ْنِم هب هب مَسْأ ام ىلا مس مَسأف هلم ََُْأَو هَرضُ ْنِم مك هل ىَلاَعَ
 «ِنوُنْجَمِب كبَر ِةَمْعدِب تن امال : ِهِلْوَقب ُهَل ل هرثكلا ةفاذغأ بلع هب ثّرتلا امي ِهِلوُسَ

 هب ْمُهُمْلِع ُدادْرَيَو اَينُدلا يِف ْمُه أ َرُه ُنوُثْفَمْلا ْمُهْي ُهَل َنوُبْذَكُمْلا ُهُداَدْغَأ ْملْعَيَسُو [" :ملقلا]
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 هب ملعلا يف ْمُهْلُك قلحْلا ىَواَستَي تيب ٍةَرِجآلا يف ٍروُهطلا ْلُك ُرَهْظَيَو ُفِشَكَيو عربا يف
 ْ .[؟ 7 :ريوكتلا] 4ِنوُمْجَمِب ْمُكْبِحاَص اَمَو» : ىَلاَعَت َلاَقَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 َوهَو ٍدجْسَمْلا نم ٌجْرْخَي مَْسو لع هللا ىَلَص للا ٌيِعْهّسلا ٍلِئاَو ُنْب يِصاَعْلا ىأ اّمَل

 املك دجشَملا يف ُسولج ٍشْيَرُ ٍديداَنَص ْنِم ُسنَو اًَدَحْنو مس ينب باَب دلع اًيقتلا ُلُخدَي

 يلع هللا ىَلَص لا ينغي بألا كِلذ لا هَ ُكّدحَت كلُ يا 5 نم اولاق يِصاَعْلا َلَحد

 هيَلَع ىَلاَعَت هللا درك ٌةيِدَح نم ْمْلَسَو هَلَع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَرِل نبا ّيِفْوُت لَك ُلاَكَو َمْلَسَو

 ليِلَذلا َوُه ٌكْضِغَبُمَو َكّْوُدَع يأ 1" :رثوكلا] كْرَتْبألا َوُم َكئِناَش ّنِإ» : ِهلوَقِب ُهَباَوَج ىَلَوَتَو

 َنيِْلا لب :ىّلاَعَت لاق [اهريغو ١ : ماعنألا] كاًبِذَك هللا ىَلَع ىَرَتْفأ» : :اوُناَق اَمَّلَو . يِقَحْلا

 «الَسْرُم َتْسَل# :اوُناَك امَلَو [8 :أبس] «ِديِعَبْلا ٍلالّضلاَو ِباَذَعْلا يف ةَرِخآلاب َنوُبمْؤُي ال

 «(َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل َكْنِإ ميِكَحْلا ِنآْرُقْلاَو سي# :َلاَنَق ُهْنَع ىَناَعَت ُهَّللا َباَجَأ [5" :دعرلا]

 ىَلاَعَت ُهّللا در ["5 :تافاصلا] «َنوُنْجَم ٍرِعاَشِل انيَهِلآ وُكِراَتَل ان :اوُناَق اًمَلُو 1" :سي]

 َديِعَو َرَكَذ ْمُث ُهَقَدَصُف ["7 :تافاصلا] «َنيِلَسْرُملا َقُدَصَو ُقَحْلاِب َءاَج لب :َلاَقَف ْمهْيَلَع

 َنوُلوُقَب مأٍ :اوُناَق اًمَلَو ["8 :تافاصلا] «ميلألا ِباَذَمْلا وُقِئاَذَل مكلنإ» َلاَقُف ِهِئاَمّصْح

 َرْغشلا ُهاَْمْلَع اَمَول :ِهِلوَقب ْمِهْيَلَع ىَلاَعَت ُهَللا ٌدَر ١*1 :روطلا] «ِنوُنَمْلا بْن بذر ب صيت ٌرماَش

 .114 :سي) «ُنيِبُم ٌنآْرقَو ٌرْكِذ الإ | َوُه نإ ُهَل يِغَبنَي اَمَو
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 «َنوُرَكآ ْموَق ِهبْلَع ُهَناَعأَو ُهاَرَتْلا كف الإ اذه ْنإؤ : ْمُهَلْوَف ْمُهْنَع ُهَللا ىّك اًمَلَو

 اَدَر َلاَكَو .[4 :ناقرفلا] عاَروُرَو اَمْلُظ اوُواَج ْدَقَقط : ِهِلَْقِب ىلاعت ُهَلل ْمُهَبْذَك [؛ :ناقرفلا]

 [5 :ناقرفلا] 4ضْرَألاَو ِتاَوْمَسْلا يف ٌرْسلا ْمَلَْي يذلا ُهَلْْنَأ ْلُق» َنيِلَوَألا َريِطاَسَأ ْمِهِلْوَمِل

 5١١[ :ءارعشلا] «َنيِطاَيّشلا هب ْثَلْؤنَت اَمَل : ىَلَعت هللا َلاَق ُناطيشلا هيل هيِقْلُي اوُناك امل

 اذه نإ اذه لئِم انْلْقَل ًءاَشَن ول : : ِثراَحْلا ب لا لاف َنيِلْوآلا أب ْمهيَلع الئ امل .دَيآلا

 ُسإلا ِتْعَمَتَجا ِنْيَل لقط :ْمُهَل اًبيِذْكَت ىَلاَعَت ُهَللا َلاَق [8* :نونمؤملا] 4َقيِلَوَألا ُئيِطاَسَأ ألإ

 *اَريِهَظ ٍضْمَبِل ْمُهُضْعَب ناك ولو ِهِلْفِمِب َنوُنَيأل ٍنآْرُقْلا اذه لفمب اوُنأَي ْنَأ ىَلَع ُنِجْلاَو

 .[88 :ءارسإلا]

 :رثدملا] «ِرَشَبْلا لو لإ اًذه نإ ُرئْؤُي ٌرخس الإ اذه نإ» ةَريِغُمْلا ٌنْب ُديِلَوْلا َلاَق اَمَلَو

 «قوطسم زأ ماس اولا لإ ٍلوُسَر نم مهيبق نب نيب ىتأ ام كيك : ىَلاَعَت ُهّللا َلاَق [ 5

 ْمِهْيَلَع ُهللا ْدَر ُهْبَر ُهألَث ٌدمَحُم اوُلاَك اّمَلَ . ْمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهَل آ ٌةَيِلْسَت [7 :تايراذلا]
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 ْزُكْأَب ٍلوُسَرلا اًذِهِل ام :اوُناَك اًمَّلَو .[” :ىحضلا] «ىَلق اَمَو َكْبَر َكَعّدَو اما :ِهِلْوَقِب
 هيِلَسْرُْمْلا نِم َكّلْبَق اْلَسْرَأ اموال :ىَلاَعَت ُهّللا ٌلاَق [7 :ناقرفلا] «قاوسألا يف يِشْمَيَو معطل

 للا ماَدغَأ ُهْنَدَّسَح اَمَلَو 5٠١ :ناقرفلا] «ٍقاوسألا يف َنوُشْمَيَو ٌماَعْطلا َنوُلُكأيَل م ْمُهْنِإ الإ

 ٍلوُسَر ْنَع ْمِهْيَلَع ىَلاَعَت ُهَللا ْدَر حالا لإ ُهتْمِم اَم اوُلاَكَو ٍِتاَجْوّرلاَو حاكذلا ٍةَرْثَك ىَلَع ُدوُهَيْلا
 أك انبتآ ذك هضم نم هللا ْمُهاَنآ ام ىَلَع ّساّنلا َنوُدَسْحَي ْمَأِ> :َلاَثَق َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص
 للا ْتَعْبَي ْنَأ اوُدَعِبَْسا اًمَلَو [04 :ءاسنلا] كاَميِظَْم اًكْلُم ْمُهائيَتآَو َةَمْحِحْلاَو تاَتكْلا َميِحاَرْبإ

 ْمَهَءاَج 1 اوُنِمْؤُي نأ سائلا ّمَتَم اَمَو» ْمُهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا ُهاَكَح يِذْلا ْمِهِلْوَقب ِرَمَبْلا َنِم ًالوُسَر
 دم الا أ ولوج :اءرسإلا] ًالوُسَو ار ٌرَشَب هللا َتَعَبَأ اوُناَث نأ الإ ىَدُهلا
 وُشْمَي ٌةَكَبالَم ضألا يف ناك ول لق :ىَلاَعَت ُهّللا لاَ اَق َنُياَبَتلا ٌتِروُي َتْلاَخَتلا نَأَو سّثآَتلا

 و ٌةَكِئالَم اوُناَك ْوَل يأ [15 :ءارسإلا] «الوُسَر اَكَلَم ٍءاَمْسلا َنِم ْمِهِبَلَع اَنلْزتَل َنيْئِيَمْطُم
 ُْهُلوُسَر َنوْكَي ْنَأ َبَجَو ِرَمَبْلا َّنِم ٍضْألا لأ تاك اّمَل ْنكل ٍةَكئالَمْلا َنِم ْمُهَلوُسَر َنوُكَي نأ
 دال :حوت ٍلْوَقَك ْمهِئاَدْعَأ ىَلَع َنوُدْرَيَو ْمهِسُفْلَأ ْنَع َنوُعِفاَدي اَمّنِإ هَْنألا ِتَناَك ْدَكَو ِرْشَبْلا نب
 :فارعألا] «ٌةَماَنَس ئبر َسِيَل موق اَيإ» ٍدوُه ٍلْوَكَر 5١[ :فارعألا] 4ٌةَلالَض يب َسِبَل مون
1 

 هللا َلاَق ٍتاَهِباَشَتُم ُمالَّسلاَو ٌةألّصلا ِهْيَلَع ِهَّمَح يِف ْثَدَرَو ِتاَيآ ْنُع ِتاَهّبْشلا ٍةَلاَزِإ ي

 هللا ىّلَص ُهّنَأ ىَلَعَل ُءاَمَّلُعْلا ََمَتا ِبَق ُهْنأ ْملْعا 12“ :ىحضلا] 4ىَدِهَف ًالاَض ُكَدَجَوَول : ىلا

 لْبَق ٌنوُموُصْعَم اَيبْنألا نأ ُباَوّصلاَو ءاَقّشلا يف َلاَق ْطَق ٌةَدِجاَو ٌةْظَحَل ََْض اَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ه

 هالو دابحألا ِتَدِضاَعَت دقو َكِلْذ نم ِءْيَش يف كيكْشُتلاَو ِهِئاَمِصَو ه هللا ٍلْهَجْلا َنِم م ةَوْبتلا

 ىَلُع لَ ٍناَمِإلاَ ٍديِحْوتلا ىَلَع مهيد اوُدِلُو ُذنُم ٍةَصيِقْنلا وِذْه ْنَع مههيزنتب ءاَبنألا ّْنَع
 ءىَبن اذحَأ َّن نأ رابخألا ٍلْمَأ ْنِم دَحَأ ُلُقْنَي ْمَلَو ةَداَعَّسلا ٍفاَطْلَأ ٍتاَحَنَتَو ٍفاَعَمْلا ٍراَونَأ ٍقاَرْشِ
 .ُلْقْنلا باَبلا اًذه ُدَئَكْسُمَو َكِلْذ َلْبَك ِكاَرْشَِو ِرْفُكِي َفِرُع ْنّنِم َيِنَطْضاَو
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 وبلا ِمِلاَعَم ْنَع الا َكَدَجَو ُةَعاَمجَو ٍساَّع نبا لاَ ِهَيآلا هِله ٍريِسْفَت يف َتِتْماَو

 ّتْنُك اد أ 0 : ىروشلا] «ناَمبإلا آلَ بالا ام يرذت تنحت ام : ىَلاَعَت هَل ُهُديَُي

 َل'؟ .ُيِدْئَدْرَمُسلا ُهَلاَق ٍناَميِإلا ىَلِإ | َقْلَْلا وعدت تيك ْالَو َنآوُقْلا ًاَرْفت ْن نأ يَوْلا َلْبَق يِرذَت
 لْبَق ُمالّسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ْناَك ْدَقَو ُماَكَحَأْلاَو ُْضْئاَرَقْلا ٌوُه يذلا ُداَميإلا لَو يِضاَقْلا ٌركَب
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 ٌرَكْذَو يي وشاب هلا لبث اري نكي أ يبلا ليازتلا تلزت مأ هديجزتب اتيؤف

 ّيِبَص انَأَو ٍبِلْطُمْلا ِدْبَع يّدَج ْنَع ٌْتْلَلَض لاق َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهن أ ٍنيّدلا ٌرْخَق ُماَمِإلا

 .ُهَّللا يِئاَدَهَف يِيّلُتْنَي ٌعوُجْلا َداَك ىّتَح

 لهَأ َناَك اًمِ ٍءْيَشِب ُتْمَمَه اَم َلاَق مْلَسَو ِهْيلع ُهَللا ىَلَص ُهَلأُهْنَع هللا َيِضَر ْىِلَع ْنَعَو

 اَمَُدْعَي ُتْعَمَه ام م دير ام نيبو يننت هللا ُلوُحَي كلذ ل نيم ريغ هب َنولمْعَي املا

 ول ةكَم ىّلغأ اًمَُع ىَعَْي ناك ٍشَْرُ ْنِم مال ةلَل تلق ِِيلاَسِري هللا يَِمرْكَأ ىّتَح ٍءْيَشب

 راد َلّوَأ ْتِيتَأ ىتح ْتْجَرْخَك ُباَبْهلا ُرْمْسَي اك اهب رْدْسَأَ ةْكَم َلخْدأ ىَّبَح يونغ يِل تظن

 ىَلَع هللا ٌبَرْضَو ْمِهبَلِإ رطل تجف ٍريماَرَمْلاَو وكذا اَْرَع ُتْعِوَس ةكم لأ ٍروُد ْنِم

 ُيَندَأ ىَلَع هللا َبْرَصضَف َكِلُذ َلِْم ىَرْخُأ هليل تلق من أ سنشلا لس ال يق امف ثنبأ يأ

 .ِهيَلاَسِرِب هللا يبَمَرْكَأ ىّنَح ِءوُسِب اَمُهَدْعَب ٌتْمَمَه ام م ؛ ٍسْمّشلا ُسسَم لإ يِنَطَتبأ ام

 ٍدَنُق [* :حرشلا] ؟َكَرْهَظ ٌضقْنَأ يِذْلا ٌكَرْزو َكِنَع اًئْعَضَوَرط :ىَلاَعَت ُهُنْوَن اَمَأَو

 طفح اهرب مقل را قع يالا ءابغأ كيفك لي كارلا لق ربيت يف تلا
 ىنَح ِهْيَلَع اَهَرْسَي نب اَهلْقِب ُهْنَع طَحَو ِهْيَلَع َكِلذ ُهَللا ُلُهَّسُن اًهِقوُمُح ىَلَع ُةَطَفاَحُمْلاَو اهِتاَبِجوُم

 ناو ملَسلاَو ُةالَصلاِيَع ٍليلخْا ِئْسِل مريت نهري ناك ام ولا بق و .ُهَل تَرْسَيَت

 ييغأ ٌضْقْنَأ ىتْغَمو َميِحاَرْنِإ هَل / مبا ُهَل أ َلاَكَو ىلَعت هللا هوَ ذأ ىَلِإ مهل ىلع دقي ا

 نبا َلاَقْك [؟ : : حتفلا] رأت امو َكيْنُ ني َمدقَ ام هللا كَل ريل : ىَلاَعَت ُهَلْوُك اأو ءَلَقْثَأَر

 ْيَلَع هلا ىَّلَص هم ُداَرُمْلا َليِقَو ناَك ْوَل نأ بْنَ ٍلَحاَؤُم ُريَغ َكَل ٌروُقْحَم َكنِإ ي ْيَأ ٍساّبَع

 َلاَقَو . َِبوقُمْلا ثاكيس ٍررْبأْلا اكس لبق امك ىَلَْلا كر ِبْنلاب ُداَرُمْلا ليِقو َمُلَسَو

 اًدِحاَو اًهَْجَو الإ | ليقخت آل اَهئذجوك اهب او اهب ام عم بلا يني امنت ذك ئكبشلا

 . بلك َكاَنُم َنوُكَي نأ رْيغ ْنِم َمُلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ُكيِرْشَ َوُهَر

 ةئيْلا بون نكت ْمَلَو مكُحْلا اذهب ُفيِرَْلا ىتغَملا امو لاق ةيِطع نا ُهََبَس ْنََ

 َلاَقُك ْلْوَقْلا اَنأ ٍلْعِفَو ٍلْوُق ىلإ | ةَمِسَقنُم مالكلا ِهِنََع هلاوْخأَو َكِلُذ فلج ُليَخَتُي َفْيَكَو

 عمجإ ٌلْغِفْلا اَمَأَو 7 : مجنلا] #« ىَحوُي ٌيَُحَو لإ َوُه ْنِإ ىَوَهْلا ٍنَع ُنِطْنَي اَمَو9 : ىَلاَعَت

 ْنُكَي ْمَل ٍريِبَك ذأ ٍريِفَص وأ ريك أ ٍلمِلَق ْنِم ُلعْفَي اَم ْلُك يف ِهِب يسآَتلاَو ِهِعاَبْلا ىَلَع ةباحّصلا

 اهب ملهلا ىَلَع َنوُصِرْحَي اذ نسا يف ولاتفأ ىثع كشبألت تو كي ين مكتلم

 َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ْاَض ُهَعَم ٍةباَحّصلا َلاّوَْأ َلْمَأَت ْنَمَو ْمَلْعَي ملأ وأ مهب ّمِلَع اًهِعاَبْنا ىَلَعَو
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 لَو هللا قنا بلا اَهْيَأ اَيط :ىَلاَعَت ُهَلْوَت انَأَو . َكِلَذ فال ِهِلاَبب َرِطْحُي ْنَأ هللا َنِم ىّيْسَتْسا
 ةَماَدِيْسا ُبِجوَي ىَرْقَتِب ىَلاَعَت ُهَللا هَرَمَأ اَمّنِإَف ١١ :بازحألا] 4َنيِقِنائُملاَو ني رِفاكْلا عِطُت
 َُرُملاَو َمْلِسَو هَِلَع هللا ىَّلَص ئبللا َعَم ُباَطِحْلا َليِقَر ىَرْقَللا ىَلَع ْمُك داَرُمْلا َلِيِقَو ٍروُضُحْلا
 ام ْلْقَي ْمَلَو [14 :ءاسنلا] «اًريبَك َنوُلَمْعَت اَمب ناك هللا َّنإ» : ىَّلاَعت ُهْلرَق ِْيَلَع ُلُدَيَو ُهثَمأ

 هيلع ام َرَكذ اَمَل ىَلاََت هنأ ملا [8 : ملقلا] «َنيِبْذَكُمْلا عطن ًالق» :ىَلاَعَت ُهُلْوَق اَمَأَو

 َنِم ِْيَلَع هب ُهَللا مَعَ اَم ةماعلا ىلض رخ أ يف ٌُراَمَكْلا

 مؤ ْمَم ٍديِدسُعلا ىلإ ُهوْعْديو ُهَبَك يَْقُب امِب عَن ميلا يخلو ِنيدلا رم يف ِنَمَكلا

 ًالقؤ : لاَقَ َلَرَن ام ٍلِئاَوَأ ْنِم ٌةَدوسلا ذه نإ ٍراَُكلا َِرَِكَو ِدّدَملا لَ َعَم كِل هبل ىَوُكَ

 مهيد ىلإ ُهَْعْد ْمُهْنأ َكِْذَو كَم ٍلهأ ْنِ م ٍراّمكْلا ُاَسَوُر ُداَرُمْلاَو [8 :ملقلا] *«َنيبْذَكُملا عِط

 ندد : ىَلاعت هلْ ًمأَ «ْمِهيْملاَخُم يف ٍديِدْشُتلِل جييهت هللا ْنِم اذه ْمُهَميِطُي ن ْنَأ ُهَّللا ُءاَهَنَف

 ٌةَيآلا [14 :سنوي] «َكِلْبَق نم و َتاَتِكْلا َنوُوَرَْي َنيِذَّلا ٍلأْساَف َِيلِإ الو أ امم ُكَش يِن تنُك

 لع يلا هب ٌبطاَخُمْلا ْنوُرْحآ لاَ َمْلَسَو هيَ هللا ىّلَص يلا ُرَْ مهب ُبطاَخمْلا ٌمْوَق َلاَقَ

 «َةءاَسْنلا ُْمُثقْلَط اذ ! ئبّنلا اَهْيَأ اَي» :ىَلاَعَت ِهِلْوْقَك ُهُْيَغ ُداَرُمْلاَر رِجاظلا يف ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا

 ا كلا موفذ ناكل ريو سضزقلا ليم ىلع نوي ذأ رك ةلافأو ١ :قالطلا]

 .لَأْسُأ الَو كش أ ل ِهَللاَو َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص لاَ َكِلْذِلَو

 ْنَثوُكَن الق ْقَحْلاِب َكْبَر نِم َلْؤُم هنأ َنوُملْمَي باَنكْلا اتينا َنيِلْلاِ :ىَلاَعَت ُهَلْوَق اّمأَو
 َءاَش ْوَلَول :ىَلاَعَ ُهَْوَق اَمَأَو ءَكِلذ َنوُمَلْمَي ال ْمُهْنَأ يِف ْيَأ ١١4[ :ماعنألا] ؟َنيِرَْمُمْلا َنِم

 مارا ُهَّللا ُهَرَمَأ ْدَنَف ["0 :ماعنألا] «َنيِلِجاَجْلا ْنِم ٌننوُكَت الف ىَدُهْلا ىَلَع ْمُهَعَمَجَل ُهَّللا

 ٍرْسْحّتلا ٍةَدِشب ٍلِجاَجْلا َلاَح َبراَقُيَف َكِلْذ َدْنِع ُهُرْدَص َقِيِضَي أل ْنَأَو ِهِمْرَق ضاَرْعِ | ىّلَع ٍرْبَصلا

 ٍنآرُقْلا يف ُهُلْكِمَ َنيِلِجاَجْلا َنِم اوُنوُكَت الك يأ ٌمالْسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلُع ِهِتْنأِل ُباَطِحْلا َّليِقَر

 ريع داَرُمْلاَك ١17[ :ماعنألا] «ضزألا يف ْنَم َرَكأ ْعِطْت ْنِإَوط :ىَلاَعت ُهَلْوَت َكِلْذَكَر
 ْمِتْحَي هللا َهَي ْنِإ» :ىَلاَعَت ُهلْوَلَر ١44[ :نارمع لآ] ةارْرَفَك َنيِذْلا اوُميِطُت ْنِإ» : َلاَق امك
 َكِلْذ َهَبْشَأ اَمَر [10 :رمزلا] َكْلَمَع ْنَطَبْحَيَل تكَرْشَأ ْئْئْلَرِط [15 :ىروشلا] 4َكِبْلَق ىَلَع
 «َنيِلِناَمْلا نِمَل ِهلْبَق نم ُتنُك ْنِإَول : ىّلاَعَت ُهَلْوَق اًمَأَو َمْلَسَو ِِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْرْيَغ ُداَرُمْلاَ
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 ىَنْعَمْلا اَمْنِإَو 1" :سنوي] 4َنوُلْفاَع اكيابآ ْنَع ْمُه َنيِذْلاَوط : ِهلْوُف ىتغَمِب َسِيََف 1" :فسوي]
 ْمَلَق طق َكَعْمَس ْعَرْفت ْمَكَو َكِلاَبي رَطْحَت ْمَل ْدِإ ماسلا ِهْبَلَع ٌفْسوُي ٍةَّصِق ْنُع َنيِلِفاَعْلا َنِمَ
 «بللاب ْذِعَتْساَف عَن ٍناَطِيّشلا َنِم َكَئْمَرَْي اِّإَوط :ىَلاَعَت ُهلوَن اَمأَو ءائيخَوب الإ اًهْمَلْعَت
 ُمْْئلاَو ْمُهْلَع ضارغإلا ِكْرَت ىَلَع َكُلُمْحَي بضع َكَتْفْحَتْسَي ُهانْعَمُ ُهَيألا ٠٠١ :فارعألا]
 . ُجاَجّرلا ُهَلاَف اَمَك ُنوُكَت ٍةَكَرَح ىنْذَأ

 ُناَطيشلا ىَقْلَأ ىئَمَ اًذِإ الإ ين َالَو ٍلوُسَر نِم َكِلْبَق ْنِم اَْلَسْرَأ اًمْوط :ىَلاَعَت هوَ امأَ
 َينَمْملا نأ َنيِرْمْفُمْلا ُدوُهْنَج ِهَْلَع اَم اَهيِف َلبِق اَم ُنَسْحأَف َهيألا 101 :جحلا] «ديبينأ ين
 ىّنَح يِلاَتلِل اَيْنُدلا ٍروُمُأ ْنِ ٍراَكْدَأَو َرِطاَرْحب ُهَلاَمْشِإ اًهيف ٍناَطِيشلا اَقْلِإَو ةَوالُثلا اَُه هب ُداَرُمْلا
 ٍفيِرْحّنلا ْنِم ٍ َنيِعِماَسلا ماَهْنَأ ىَلَع َكِلْذ َرْيَغ َلِجْدُي أ هلت اَميِف َناَيْْنلاَو م َمهَوْلا ِهْيَلَع ٌلْجْدُي

 َسَبَع : ىلاعت هلْوك اأو هواي ْمكيَو ُهَسْبل ُفِهُكَيَو ةُحَسنَيَو هللا ليي ام وتلا ءوْسَ

 ُمالّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهَل آ بلد ُتاَبْثِإ اًهيِف َسْيَلُق ِتاّيآلا [؟ :سبع] «ىَمغَألا ٌمَءاَج ْنَأ ىَلَوَتَو

 نع اًيلبكو هلل هعاط اع را َكِلذل هيدصَتو لَك اَمِل ملسَو هلع هللا ىَلَص يللا لَ
 ٌمالْغ ءإ َكِلَذ ْنِم ِهْيَلَع ُهَللا ُهّصَق اَمَو ىَلاَعت ُهَل ةَفْلاَخُم الو ةَيِصْعَم أل ُهَللا عرش اَمكُهَل االفتْساَ

 آل نأ َكِيَلَع اَمَو» : لوب هلع ضاَرعِإلا ىلإ هراَشِلاَ دل رفاَكلا رثأ ِنيِهْوَتَو نْيَلُجولا ٍلاَحِب

 ٌصْرِحلا كب ّنَْلبَيَأل ْيأ مالْسإلاِب ىّكَرتي ال نأ يف ُسْأَب َكِيَلَع سئل ْيَأ 0 : سبع] 4ك
 ُهْلْوَق اّمَأَو البلا الإ َكِيَلَع نإ ْمهِتَرْعَدب ٍلاَميشألاب مس ْنْمَْع ٌضرْعُت نأ ْمهِيالْسإ ىَلَع

 رو نع مقا2 يب يبأ ُنْبا ىَوَرَف بألا [" :ةبوعلا] «ْمُهَل َتْنَِأ َمِل كَم هللا اَنَعل :ىَلاَعَت

 دْيغ َلاَق اَذُكَو ِةَبئاعُمْلا َلْبَق وفعلا أَدَب اًذه ْنِم ّنَسْحَأ ِةَبئاَعُمِب ْمُتْعِمَس ْلَه َلاَق ِنْوَع ْنَع

 َندَأَي ْنَأ يف ُهَل ٌصخَرُد ٍروُدلا ٍةَروُس يف يلا َلَرْنأ * َنوُعَمْسَت اَمَك ُهّللا ُهَبَتاَع ٌةَداَتُق َلاَقَو

 [57 :رونلا] 4ْمُهْنِم ٌتْنِش ْنَمِل ُنّذَأَ 20008 اًذإَف> :ىَلاَعَت َلاَقَك ءاَش نإ مه

 ُلوُسٌولا اَمُهْلَعُف ِناَعثْلا ِنوُمِيَم ُنْب وُرْمَع َلاَقَر .ُمالّسلاَو ُةالَّصلا ِْيَلَع ِهأَر ىلإ رمألا ضْوُفُ

 ُهَبَئاَعَف ىّرْألا َنِم اَدفْلا ُهُدْخَأَو َنيِقِفاَئُمْلِل ُهنْذِإ ٍءْيَشِب اًمهيِف ْرَمْؤُي ْمَل َمْلَسَو ِهْيَلع ُهَللا ىَّلَص
 لُجّرلا ُلوُقَي اَمُك ِهِويِظْعَتَو هريِقْؤَت يف ىَلاَعَت هللا ٍةَعَلاَبُم ىَلَع ُلُدَي َكِلْذَو َنوُعَمْسَت امك ُهّللا
 يح َتْفَرَع لأ هللا َكائاَعَر ييألك ْنَع َكِباَوَج ام َكلَع هللا ام ُهَدنِع اَميِظَع اك ان يم

 : ىَلاَعَت ِهِلْوَق ْنَع ُتاّوَجْلا اّنَأَو , ميِظْتلاَو ٍليجْبملا ةَداَيِز أل | مالكلا اد ْنِم ُهْضَرْغ ٌنوُكَي ال

 ٍهِذهِب ٌبَناَعُم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يلا نأ ىلإ سان َبَمْلُق 14" :ةبوعلا] 4ْمُهَل َتْلِذ أ مل
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 وَ ُهَلَأ هللا ُهَمَلمَأ ْمُهَل نأ املك اَرْيَخُم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َناَك ْلَب َكِلُذ ْنِم ُهاَشاَحَو ِةَآلا
 . ْمُهَل ٍنْذإْلا يف ِهْيَلَع َجَرَحل ُهنَأَو ْمِهِتاَقيِل ارُدَعْنَل ْمُهَل ُنَدأَي مَ

 يف َنِحْفُب ىّنح ىّرأ هَل َنوُكَ نأ قل ناك امه :ِرذَب ىَراَسَأ يف ىَلاَعَت هَ هلْوَق اّمَأَ
 ىَرَرَف [517 :لافنألا] 4ميِظَعل : هلْوَق ىَلِإ «ةّرخآلا ُديِرُي ُهَللاَو اَيْندلا ضَرَع َنوُديِرُت ضْألا

 َليقَو ِرذَب موي َنيِكُْما هلا ْمْرَ امل لاَ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍباطَحْا نب َرَمُ ِثيِدَح ْنِم ٌمِلْسُم

 وُبَأ لاَ اًيِلَعَو َرَمْعَو ركب اب مْلَسَو ِهيَلَعُهَللا ىَلَص ُيِّنلا َراَشَتْسا ٌنوْعْبَس ٌرِسْأَو َنوُعْبَس ْمُهْنِم

 اَم ُنوُكَيَف َدَب يذلا ُهنِم ٌلْحأَت ذأ ىَرأ يل نال رمل معلا وثب ءآلؤهل هلا ياي رب
 . اًدّضَع اَنَل اوُنوُكَيَف ُهللا م ْمُهِيِدَهَي ْنَأ ىَسَعَو راْفكْلا ىَلَع ان ٌْرُق خُهنم ُهاَنْذَحَ الع

 ام ىَرأ اَم ِهَللاَو ُتْلُق لك باكشلا ني ىر ام لَو ل اللا ىلع هللا لرشو لاق

 ْنِم اّيِلَع َنْكَمْتَو ُهَقْنُع َبرْصَأَف َرَمْعِل بيرق ٍنألُف ْنِم يب أ ىرأ يْنِكَلَر رْكَب وُّبَأ ىأَر
 هللا َمَلْعَي ىَنَ ُهَقلُع ٌبِرْضَيَف لا ينوب م زب زنح نو ل ير لع

 ركب وُ يوه ام َمذَسَو لع هللا ىَلَص يره َنيِكرْشْملِ ليم يأ داو انيوَلُق يف سَ هلأ
 هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس َر ىلإ ُتْوَدَخ ِدَمْلا نم َناَك املك اَدِفْلا ْمُهنِب ّدحأَك ُتلُق اَمَرَْي د

 كيب ام ينررخأ وللا َلوُسَ ا اي ُتْْقق ٍناَيِكنَي اَمْهَر ُقيَدُصلا رْكَب وُبَأَوُدِعاَك َّوُه ادق َمُلَسَو
 مْلَسَو هلع هللا ىَلَص يلا َلاَقَك ُتيَماَبت ذجأ مل ْنِإَو ُتيَكب ءاكب ُتْذَجَو نك َكَبِحاَصَو تن

 ٍةَرَجّشلا هذه ْنِم ىّنْذَأ ْمُكِاَذَع ّيَلَع ضرع دَنل ِءَدفْلا ْنِب ٌكِباَحْصَأ ىَلَع ٌضَرَع يِذّلِل يكنأ
 ألا يف نحف ىَّح ىّرْسأ هل نوت نأ ينل ناك امل : ىَلاَعَت ُهللا َلّرْنأَك ُهنِم ٍةَبيِرَك ٍةَرَجَقِل
 هيف هيف عليو للا َرَِكُي يأ ب ضل يف نضشي ىلخ هلو[ + : لافثألا] 4 ميِظَم :ِهِلَوَق ىلإ

 نيل لأ من | اذ يف ىو هله أ يلوي الْسإلا ري هبْرَح .لِقلق را َلذَي ىلع

 نب لجأ ماسلا ةالصلا ِيَلَع لَك امك كِرَْغ ينل ذه ٌداَع اَم َلاَق ىلع اكن شل

 . يلق ّيِنِل لَن ْمَلَو ُمِك
 م

 ْنَم باطْخْلاِ ُداَرُمْلا ليقف [817 :لافنألا] «اينّدلا ٌضَرَع َنوُديِرْثل : ىَلاَعَت ُهْلْوَق اَمأَو

 يلا اذهب ُاَرُمْلا َسِيلَو اهني ٍراَقْعتسألاَو ُهَدحَو اينُدلا ٍضَرَعِل ُهْضرُع دويتو مهن َكِلْذ ا

 مْرَهْلا نيِح ْثَلرَ اَهّنأ اصلا ِنَع ّيِوُر ْذَن لب ٍهباَحْصَأ ةَيَلِع الو َمْلَسَو ِهَْلَع ُهْللا ىَّلَص

 نأ ُرَمُع َيِشَح ىّبَح ٍلاَعقْلا ِنَع مِاتَكْلا عْمَجَو بلْسلاب مالا َلَفَتْشاَو ِرْذَب َمْوَي نوُكِرْمُمْلا
 َتَلَتْخاَف 4 :لافنألا] 6ّْقَبَس ِهَللا ني ٌباَتِك ًالؤل» :ىَلاَعَت َلاَف مث ُرْدَعْلا ْمِهْيَلَع ٌفِطْعَي
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 َدْعَب الإ ادَح ذأ َبْذَعَأ ال نأ يلي َقَبَس هلأ الؤل اهانغت لِ آلا هل ىتغَم يِف َنوُرْسمُملا

 َوُعَر نآرُقلاب ْمُكُناَمي | الْوَل َليِقَو ُةَيِصْعَم ىّرْسألا ْرْنَأ َنوُكَي ْنَأ يِفْني اَذِهَف ْمُكْئْبْدَعَل يفْلا
 وللا يِف ف قَبَس ُهّنأ الْوَل َليِقَو مِئاتْمْلا ىَلَ قرش علشلا هب مقبهزتسات قياحلا باتكل

 ْمتقُعَل ْمُكَل ُلالَح اَهَنَأ ٍظوُفَحَملا

 : ىَلاَعَت هللا َلاَق ٍصْعَي ْمَل هل ٌلِحُأ اَم َّلَعُف ْنَم ّنَأِل ُةَيِصْعَمْلاَو ٌبْئّذلا يِفنَي ُهَلُك اًذهَ

 ىَلاَعَت ُهَللا َرَبْخَأ لَا نب ركب يِضاَقْلا َلاَق [14 :لافنألا] ك4اًببَط الخ مي ان اولخت)
 ِءاَدِفْلاَو مِئاتمْلا ٍلآلخإ ْنِم ُهَل َبِيُك اَم َقَئاَو ُهَليِوأت نأ ةيآلا هه يف َملَسَو أع هللا ىَلَص هَ

 لبيت ىلع كاك ىَاألا نأش يف سَ لَ للا ىلض ينل لِ أ ىَلَع ُلُدَي ُهَلُك اًذِهَف

 ِتَمْعِن َراَهْظِإ اَهاَرْسُأ ٍةَرْثَكَو ِرذَب ِرْمأ مَطَعِل اَرأ ىَلاَعَت هللا ٌنكل ِهَْلَع ُهَللا ةزكلي ملف ٍةَريِصَبَو

 .ٍراكنِإ زأ ٍباَتِع ِهجَو ىَلَع آل َكِلذ لج نم ٍظوُقْحَمْلا حّْللا يف ُدَتك ام مهِفيِرْغتب هيي َديكأتَ

 َكاَنُْدأل اذإ ًاليِلَق اًنيَش ْمهِيَلِإ ُنَكْرَف تذك دَقَل َكاَْدْبَك نأ ًالْوّلَرل : ىَلاَعَت ُهْلْوَف اَمَأَر

 ٌليِمَت ْنَأ َتْبَراَقَل كات نأ الؤَل ىتغملاق ُهَيآلا 500 :ءارسإ] «ِتاَمَمْلا ٌفِْضَو ةايمالا فْعِض

 َرُهَر ْمهِنَلِإ َنَكْرَت ْنأ ْنَع ًالضُن َبْوْقَت نأ تفِمَن اكئَمْصِع َكنكرْدَ نكل ْمِهداَرُم عاَبْنا ىلإ
 ٍقيفوَب ُةَعْضِعْاَف اَهيلِإ يِعاَردلا ةُْق ْعَم ْمِِتَباَجِإ ْمَهاَم َمْلَسَو هَل هلا ىّلَص هنأ يف ٌحيِرَص

 مَن ٍنيِمِلاب هني ائذحأل ٍليواَقألا ّضْعَب ائيَلَع َلوقَ وَلَو9 : ىَلاَعَت ُهْلْوَق اَنَأَو ءهِظْفِحَو هللا

 م اًنْذَحَأَل ِهِسْفَن ٍدْنِع ْنِم ِءْيَشِب اَْيَلَع ىَرَتْا ول ىَْمْلاَف 5 : ةقاحلا] «ِنيِتَوْلا ُْنِم اَنْعْطَقَل

 ام : : ىلاعت لوم امو هيلع لوقا ّنِ هللا داع ذكر ةاتغلفأو هبل طيز اعط ٍنيميلاب

 ىَلَع َناَميِإلا يردن تلك اَم ُهاَنْعَم َليِقَف 1 :ىروبشلا] «ناَميإلا الَو ُباَتكلا ام يِرْدَت تنك

 َّداَك ّمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهنَأ ِثيِدَحْلا ين َرّهَكْشا ِدْقَو ٍنآرُقْلا يِف كَل َعرْش يِذّلا ٍليِصْنتلا

 .ُرمَتْعَيَو ُحْحَيَو ٍناَبْوألا ُضْفْبَيَو هللا ُدَحوُي

 لاك ُطَقاتَْو ٌتْدَبَع لَم ّمْلَسَو ِهبََع هللا ىْلَص يدلل َلبِق لاَ ُهنَع هللا َيِضَر ُنِلَع ْنَعَو

 يرْذَأ ُتْنُك اَمَو ٌرْفُك ِْيَلَع ْمُه يِذّلا ْنَأ ُفِرغَأ ُتْلِز اَمَو أل َلاَك طق اًرْمَخ َتْبِرَش لَه َليِق أل

 ِتْيَبْلا ٌجَحُك ٍليِعاَمْسِإ ٍنيِد ْنِ اَياَقَب ىَلَع اوُلاَرَي ْمَل َبَرَعْلا ُنَأ دَرَو ْدَكَو ٌداَميِإلا الَو ُباَتكْلا اَم

 قيغَي الو اهي نزلا ب بوي ال السل اللا يلع ناكر زةاجلا نب علا اجلا

 لمص و رف را

 .[ 06 :ىروشلا] 4
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 باَحْص أ ل دْبَحَم ٍضْرْفَو هيْذَهب ِءادهَألاَو ِهيْنُس عاَبناَو ِهِبَحَم بوُجُو يف
 لوُصُف َةَنآلَث ِهيِفَو م سو َِلَع للا ىَلَص ِهيَلَع ميِلسَلاَو 3 ٍةالَّصلا

 لوألا ٌلْضْفلا

 9 يأ ١ 3 2 5 5 خ م رير 85

 0 ِهيدَهِب ءادئهالاو ِهِيلَس عابتاو هتبححم بوجو يف

 اَهيِف ُسْقاَْي يِْلا ُةَنِئَمْلا َيِم َمْلَسَو ِْنَلَع هللا ىّلَص هللا ٍلوش و ةبحَم نأ ملفا
 َنوُدباَعْلا ُمْوَرَي اهوبسن حْوَرب َنوُبِحُمْلا ىَناَقَتي اَهْيَلَعَو ٌنوُلِماَعْلا صْخْشُي اَهْبَلإَو ٌنوُسِف ُدفاَكَتُمْلا

 ٍةَلْمُج ْنِم َوُهَف اًهَمِرُح ْنم يِتْلا ٌةاَيَحْلا يِهَذ ِنوُيْعْلا ُة هوقو حاونألا ُءاَذْغَو ِبوُلُقْل ٌتوُق َيِهن

 ٍلاَمْعَأِلاَو ٍناَمْيِإلا ع ٌحوُر ّيِهَر ِتاَمُّلْظلا رامحب يف َوُهَك ُهَدَقَف ْنَم يِذَّلا ُروُنلاَو ِتاَوْمَألا

 . ِتاَماَقَمْلاَو ٍلاَوْحَألاَو

 وأ اًعِطْفْنُم اّيِناَف اًكوُرْعَم ِنْيَئْرَم وأ ُةَرَم هاَبْنُذ يِف ُهَصنَم ْنَم ُبِحُي ُناَسْنِإلا ناك اذ

 لم ا دا هن عت نو كلب أ مت أل ةزشع ذأ لت نم ةةقتن

 ةَليِمَج ةَروُص ْنِم هيف ام ىَلَع ُهرْيْغ ُبِحُي ُمَْمْلا َناَك اَذِإَو َلوُحَي ىَْفَي ال اَم ميلألا ٍباَدمْلا

 ير وخلا نيام عاجلا طفلا لشد مدخلا كلا ذي تيك دوخة

 لَ أَو رجلا يذلا خلي وب هللا خلت ذقق مممملا لضفلاو ماكل عيا ا حِْناَمْلا

 تيلأل اتيبَحَم نم ترو ىنذأ ُهَل يح : ني طخ نري نأ قَحتْسا ةرِهاَطَو ئلياَب هم
 هَل دات يم اكي ور َرْغَش لك ٍتبثَم يف َناَك ول لب نب َنيِعَمْجَأ ٍساّئلاَو اَئِلاَوْمأَو اًئيِلْهَأَو اَنِدَالْوَأَو

 . انْيَلَع ُهُفِحَتْسَي ام ضْعَب كِل ناكل هلع ُهيَالَسَو هللا ُتاَرَلَص

 ىْبَح مكذحَأ نيؤيأل لا َملَسَو هيلع هللا ىَّلَص هلأ أ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَرْيَرُه وُبَأ ىَوَر ْدَقَو

 ْنِم َةَمْيَرْخ ٍنْبا حيِحَص يِفَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ٌنيِعَمْجَأ ِساّئلاَو ٍِدَلَوَو ِهِدِلاَو ْنِم ِهْيَلإ ٌبَحَأ َنوُكَأ
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 يعمل ا َلَمَح ُهلأِل ٍناَميِإلا ٍةحِص يِف ْطْرَش َكِلُذ نأ ٍضاَيِع يِضاَقلا مالك يِفَو هِِلاَمَ هله
 ْدَق ْذِإ ِةَبْحَمْلِل اًمِْل رْليْسُم َسِبَل ِةيِمَظْعألا ُد ةاقتغا ُهدْيَغ َلاَقَر ٍلالَجإلاَو ميِظْعّتلا ىَنْعَم ىَلَع

 ل ليعلا يل بلت نم دج مكن اذه ىلغف ِهيْبَحَم نو وول عم ءْيَش َماَظغإ كاسل

 يف يِراَخْبْلا هَدَر يِنلا ِثيِدَحْلا يف ُهْنَع ُهَللا .يِضَر َرَمُع ُلْوَق ؛يِموُي اذه ىَلِإَ ُهناَمي] ٌلُمُكي

 ٌلُك ْنِم ّيَِإ ُبَح <أ هللا َلوُسَو اَي َتْنَأَل م سو لَ هللا ىلَس يل لاَ أرَ نام

 ٌنوُكَأ ىّنَح ْمُكَدَح نم نأ َملَسَو لَ هللا ىلَص يلا لاَ يبنَج َنْيَب يِتْلا يسن الإ ِءْيَش
 َنْيَب يِتْلا يِسْفَن ْنِم ّىَلِإ ٌبَح أ نأ باَتكلا كبل ليَ يِلاَو مع لاق هيت نب هل بح

 م سم
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 ةّيمطْعَألا ٍداَقِتْغاِب ْتَسْيَل ُةَبَحَمْلا ِهِلْهَ ُرَمُع اَي نآلا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ُهَل َلاَقَف ُيَبْنَج 0
 .اًعْطَق َكِلْذ َلَْق ٌرَمْعِل ٌةلِصاَح تناك اَهْنِإَف َطَقَ

 ُاَسْنِإلا ضِرْعَي نأ َمَلَسَو ِهِلَع هلا ىَلَص وللا ٍلوُسَرِل ِروُكْذَملا ْبُحْلا ٍتاَمآلَع ِْمَ
 نأ ْمَلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَلَص يلا َِيؤُر ِدْقَكَو ِهِضاَرْغَأ ْنِم ضَرَع ٍدْقَك َنيب رْيخ وأ ُهلأ ِهِسْفْن ىَلَع

 ةكعألاب َفَصُنا ُدَقَن هِضاَرْغَأ نب دق نب لع ذأ غل لك إف لك ْتناَك ْوَل هما مام مام

 امو ْمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَرُي ٍةَروُكَْمْلا

 ْنَع وُلُخَي أل اًحيِحَص اًناَمِإ ْمْلَسَو ِهْيََع هللا ىّْلَص يبلاب ّنَمآ ْنَم ه لُك ْبِطْرُمْلا َلاَ

 ةيثرمْلا كلي نم دَحأ نم هلي قوُواَفَتم مه َريَع جاوا ةُبحَمْلا كلَ ْنِم ٍءْيَش اج

 اًبوُجْحَم ِتاَرَّهَّلا يِف اَِرْمَتْسُم َناَك ْنَمَك ىتذألا ظَحْلاب دْحَأ ْنَم : ْمُهْنِمَو ىثزألا طَحلا

 ىَلِإ َقاَشا ْمُلَسَوَِْلع ُهَللا ىَلَص يتلا ركذ اذِإ مهن ى , ريبكلا نك تاقزألا رثخأ يف ٍتالثغْلاب

 اجو كمبو ةزيطخلا رولا يف هل لِيَ ويلز لمَ هل أ ىَلَع اَهُرِئْؤُي ُتْيَحِب ِهئَيْؤُر

 لق هيأ ام ذفؤا نم سلجأا اذه نم ةهرس ذك هو ةثزئأل انا ويف نب كل
2 

 أ ريع ْمْلَسَو لع هللا ىَّلَص هيّبَحَم نب مهيوُلُك يف رك امِ رك ام عيوجم ىَلَع هراثآ عض

 لْحْدَي ال ْذِإ ِهِلوُسَرَو هللا حم ويلك يف ملم لك ه1 اللا نال 51 رج كل

 ات راضيا بسحب مس يلع هللا ىْلَس حم يف ورام سلا اهبل ماشإلا يف

 َكِلذ نع لاو نيزاذلا بَل لالا ملا م ماسر هللا ِهيَلَع ِهتَهِج ْنِم ْمِهَِْإ ُلَصَو

 ْمُهَو ِةَكِرْعَمْلا ُةَرَمَن ؟ اذه ّنَأِل م ْمَنَأ ىتغَمْلا اذه يِ ْمُهِنَع ُهَللا َيِضَر ِةَباَحَّصلا ّظَح ّنَأ ٌكَشَالَو

 .ملثأ

 لأ َمْوَي اًَهَجْوُزَو اًهوُحْأَو اًهوُبَأ لبق ٍراَصْنَألا ْنِم ٌةأَرما نأ قحشإ ُنْئا ىَوَرذَق
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 َريَخ اوُلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلَعَف ام ْثَلنَق َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر

 0 ٍةَبيِصُم لك ْثلاَق ُهْنَأَر اًمَلَف ِهْيَلإ | رلأ ىلع ميز ثلقق ني امك لا رنتي وه

 مْلَسَ ِهْيلَع هللا ىَلَص ُهَللا ُلوُس َر َناَك ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍبِلاَط يب أ نإ يلع لت .ةرخص يأ

 لأ َجّرْخَأ اّمَلَو .امللا ىَلع ربا املا نو ايم ائئاَبآَو اِوَالْوَأَو اقل وأ ْنِم انْيلِإ ٌبَحَأ

 ا بز اي وللاب ٌكُدشْلَأ ٍبْرَح ُنْب َنايفْس وُ هَل َلاَق ه رق مزعل ني ألا قد
 يف آلا ادهم نأ ُبِحأ ام للا در َلاَقَ َكِلمَأ يِف َكْنأَو ُهقلُع ُبِرْضن انَدنِع آلا اًدُمَحُم

 نم اًدَحَأ ُتْيَأَر اَم َناَيْفُس وُبَأ َلاَقَ ؟ يِلْمَأ يِف ٌسِلاَج يّنِإَو ٌةَكْوَش ُهُبيِصُت هيِف َرُه يِلْلا ِهِناَكَم
 رم وج ريم

 .اًدُمَحُم ِدْمَحُم ِباَحْضُ ٌبُْحَك اًَدَحَأ ُثِحْي سائلا م ماى »8

 عم َكِلوأَ َلوُسْولاَ هللا عِطُب ْنَمَر :ىَلاعَت هلو َلَرئ ِريِسْفَت يف ُيِوْمَبلا ُماَمإْلا لاَ
 4 اًقيِفَر َكِيلوُأ َنُسَح ةُسَحَو َنيِحِْلاَّصلاَو ٍءاَدَهشلاَو َنيِقِبِدّصلاَو َنيِئِبْنلا َنِم , مِوِبَلَع هللا ممن َنيِذْلا

 ٍلوُسَرِل ٌبُحْلا َديِدَش َناَكَو ْمْلَسَر ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلْوَم ٌناَبْوَن يف [59 :ءاسنلا]

 يف حلا ْفَرغي ةلؤل ريت ذك مي اذ ةلأك هلع ُلَع ِربْلا ليك َمَُسو ِهَِكَع هللا ىَلَص وللا

 ِضَوَم يب اَم هللا َلوُسَر اي َلاَقَق َكْؤَل َرْيَغ م مأَسَو هلع هللا ىَلص هللا لوْ هل آ َلاَقَف ِهِهْجَو

 , ُفاَحأَك رِجآلا ٌْرَكَذ مَ 6 كاَْلَأ ىّنَح ٌةَديِدَش ٌدَمخ و ٌتْشَحْوَتْسا َكَرَأ ْمَل اَذإ يأ َرْيَغ ْمَجَو آلَ

 ْمَل ْنِإَو َكِيَلْزنَم ب ىلأ ةرثت يف ةلجلا كلت كإ يلإو يلا عم عقر كأِ كرأ ل نأ

 . ُيِدِجاَوْلا ُهَرَكُذ اَذَكَو ٌهيآلا وِذِه ْتَلَرَك اَدَبَأ َكاَرأ ال َهّنَجْلا ٍلْخْدَأ

الج نإ َلاَك ييغشلا ٍرِياَع ْنَمَ
 لاق أَسَو ِهْيَلَع هللا ا ِّنلا ىنأ ِراَصنألا 

0# 

 َكاَرأَن َكيِنآ ينأ ًالْوُلَو يِلْمَأَو يِدَلَوَو يِلاَمَو يِسْنَن ْنِم ْىَلِإ ُبَح ُبَحَأ َتْنعل هللا َلوُسَر اي ِهَلاَو
 َلاَق َكاَكِ اع ام َمْلسَو هيلع هللا ىْلَص ولا ُلوُسَو هل َناَقَف يِراصُأْلا عبر َتوُمَأ ذأ ُتِي

 َكَنوُد َدْيَجْلا اَْلَحَد ْنِإ ُنْحُن ُنوُكَلَو َنيّينلا َعَم : مرتك ُتوُمَتَو ُتوُمَتَس َكنَأ تكد ذأ ُتِيَكب
 َرَكْذَو ةَيآلا هلل نا نك قي لإ جد مل نأ ىَنْعَمب هَل َمُلَسَو هيلع هللا ىّلَص بدلا ٍرِحُي مل

 َدْبَع نأ اضْي قأ رك األ ىلو يذل نو نها بع رخ يرض ان أ تيل نب لي

 ذك َّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص يلا ّنَأ ُهَرَبْحَأَك ُهنْبا ُاَنأَف ُهَل ٍةْنَج يِف ُلَمْعَي َناَك اًذه ٍدْيْر َنْب هللا
 .ُهرَصَب كد اًدَحَأ ٍدَُحُم يبيبح ٌدْعب : ىَرأ آل ىّنَح يِرَصَب ُبِمْذَأ ْمُهّْللا َلاَثَك َيئْوُ

 هلَسَو يلع هللا ىْلَص هِلوُسَر حمو ىَاعت للا ِةْبَحَمِبألِإ بقل يح الق ٍةلدمجْلابَ

 ْتْنَاَمْطاَو ِهْيَلِإ ْمُهْسوُقُن ْتَئَكَسَو مِهبيِبَحب ْمُهُْيْغَأ توق َنيِذّلا َنيْبِحُمْلا ُشْيَع الإ ٌشْيَعَألَو
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 هِلوُسَرَو هللا ُةْبَحَم الإ اَمُدُسَ وال ةاط ٍبلَقلا يِنم ِهيْيسَمِب اوُمعكتو هرب اوشناتساَو هب ْمُهْيولُ
 #4 و لما ْأَمَو
 ْنَلَو جرادملا ٌبجاص لام ُتاَرْسَحَو مآلآو ْموُْعَو موُمُم اهلك ؛ ُهئاَبَحَف َكِلْلب ُرَفْظَي ْمَل ْنَم

 ةَلْصَوُت قيرطب ِْيَلِإ َيِدَنَْيَر هللا ٌفرْعَي ىّنَح يشل يملا ةْيِلَعْلا ِةَلزَْمْلا وِذه ىَلِإ ُدْبَعلا ّلِصَب

 اًهْيَلِإ ٌبِذَجَْيَف ةَرِج آلا ٍدِهاَوَش نبي ٌدِهاَش أَي موي ؛ ةزيصبلا ةعيأو يلا تامل قرع هيَ
 ٍةَرِهاَظلا ٍِتاَروُمأَمْلاِب ماَيِقْلاَو هَ وعلا ع حيِحضُت يف تدير َِزاَفْلا ٍتاَقلعتلا يِف َدهَْيَر يو علك

 .ٍةئِطاَبْلاَو ٍةَرِهاَظلا ٍِتاّيِهْمَمْلا 7 ةَئِطاَبْلاَو

 أل ٍلرُضُق ٍةَرْطَخِب الَو ىَلاَعَت ُهَللا اًهْهُرُكِي ٍةرطَخب ُهُحِم شيام الق ويلك ىلع سراح موفي مَ

 ثيدحف ةئاياخو ذك عيت يلجأ هنإ ةلثإلا دكت هو رب لل كلل ولضتت دف ُهَْعَفْتَ

 ْتَلْوَتْس او ٍلوُسولا َةّبَحَم قِزُر َكِلُذ يِف ٌقَدَص اذ ِهْبَلِ قوش لَ وَ ىلع هي

 هَلوُسَرَو ُهيَِن ُهَللا ُهَلَعَج اَمَك ُهَتَوُذُقَو ُهَسْيَشَو ُهَمْلَعُمَو ُهَاَتْسَأَو ُهَماَمِإ ُهَلَعَجْف ِهِبْلَق ىَلَع ُةُتيِناَحوُر

 فَي هلع يخول لوز ةييَكو هرومأ ميمو ملسَو هع هللا ىَلَص هَ ٌريِس ٌمِلاَطُيف ُهَيِداَهَو

 ىلِإ هباَحْضََو هلهأل ُهَت ُهَتَرْشاَعُمَو ُهُنَداَبِعَو او نقف ُهَتْطْفَيَو ُهُلوُكْسَو ِهْئاَكَرَحَو اد ُهَقَالَسَأَو ِهتاَمَِص

 هللا ٍلوُسَر ِةَبَحَمِلَو) . ةباَحضَأ ضخ نة م ُهْنأَك ٌريِصَي ىّنَح ىلاَعَت هللا ُهَحََم اّمِم َكِلُذ ِرْيَغ

 ُءاَدِتْمَألاَو هيئيرل ُكوُلُسَو ه يئس ٌُلاَمْمِتْساَر هب هاَديقألا اًهْمظْعَأ (ُتاَمَالَع مْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىَّلَص

 َنوُبِحُت مك ْنِإ لق :ىَلعت هللا َلاَق ِهِتَميِرَش ْنِم ال ُهَدَح اَم ىَّلَع ٌفوُقْوْلاَو ِهَتَرِيِسَو ِهِيذَهِ
 .[ا نارمع لآ] هللا ْمُكْبيْحُي ينوُعبن وعن رئاَق هللا

 َءاَرَج َلَعَجَو ُهّنَو ِدْبَعْلا ةّيَحَم َةْبآ َمّلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ٍلوُسَولا َةَعَباَتُم ىَلاَعَت ٌلْعَبَف

 ُةَبَحَمْلا لّصْخَت عابثألا اذه ٍبَسَحِبَو ُهاَيِإ ىَلاَعَت للا َةبَحَم ٍلوُسْرلا ٍةَعَباَتُم نْسُح ىَلَع ِدْبَعْلا

 َكّبِسي نأ نألا ِلَب طقك هللا بحت نأ أ ُنَأَشلا َسِئَلَف اًمهب الإ ُرمألا متي َالَو اَعَم ُةُيبوُبْحَمْلاَر
 ُهَتْعْطَأَو اربح ُةَقْفْدَصَو الواو اًرهالظ ., َسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ُهَبيِبَح تعبنا اً الإ َكُّبِحُب َالَو ُهَللا

 ٍقْلَخْلا َنِم ِِرْيْغ ِةّبَحْم ْنَعَو همكحب ِهِرْيَغ مّكَح ْنَع َتيِتْكَو اًعْوَط ُهَترْآَو ٌةَوْعَد ُهَتْبَجَأَو اًرْمأ

 زك لئن يش ىلع تنلف نت الذ لع كت زل ل اطرد ا غو دي
 ْمُكَلَأ يف ال ْمُكْبِحُي هلل َّنَأ يِف ُنأّملا يأ ١*[ :نارمع لآ] «هللا ْمُكيبْحُي ينوب هبئاق» :ىَلاَعَت

 .مالّسلاَر ُةالّضلا ِهْيَلَع ٍبيَِحْلا عابتاب ألإ | ولاني آل اَدْهَو ُهنوُبِحُت

 ِنْنِسِب كَُسَمّئلاَو هللا ٍةاَضْرَم ٌعاَبْنا ْلَجَو ْرَع ِهَلِل ِدْبَعْلا ٌبُح ُةَمالَع ُيباَحُمْلا َلاَكَر
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 ُهَرَمُت ُتَرهَظ ةمغط ٌدَجَوَو ٍناَميِإلا ٌةَوالَح ُدْبَعْلا َقاَذ اًذِإن ْمْل َمَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس
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 ىلِإ ٌحِراَوَجْلا ٍتَعَرْسُأَو ُهآلاَو اَمَو ىَلاَعَ وللا َرْكِذ ُناَسْللا ىَلْخَتْساَم ِهِناَسِلَو ِهِجِراَرَج ىَلَع د
 يف ُهُدْرَب ِديِدَّلا ٍدِراَبْلا ِءاَمْلا ٌبُح ُلْخْدَي اًمُك ٍبْلَقْلاِب ٍناَميِإْلا بح ُلَخْدَي ٍذِئئيِسُف هللا ِةَع

 عش ىَتْبَت ْلَب اَهب ِهِفاَذْيْسأل ٍةَعاطلا ُبَعَت ُبَعَت ُهْلَع ٌعِفْنْرَيَف شطعلا ٍديِدَّصلا ٍنآْمّظلِل ٌرَحْلا ٍديِدَّتلا 8

 ٍتاَذللا نم مط هبي هول اميه ِفح يف نع هُو هل اوْرْسَو هبلقل هاد ُتاَعاَلا

 ,ةَفْلُك ٍةداَبعلا ٍداّرْوَأ يف ُدِجَي الق دي ئِئاَمْسِجْلا

 ييبَحَأ ذقف يئس ىيخَأ َْمو ْمْلَسَو َِِلَع هللا ىْلَص يلا ِنَع سْأ ْنَع يِذَلا يَ
5 

 روب ُهَبْلَق هللا َرْوُن ةنُسلا َباَدآ ُه ُهَسْفَ َمّرْلَأ ْنَم م ٍءاَطَغ ِنْبا ِنَعَو .ةئَجْلا يِف يِعَم ناك يِنْبَحَأ ْنَمَو

 اكو .دقالخأو هلا او هرباذأ يف بيبشلا عام ماقم نب فرشأ مام لَو ٍةقرغتلا
 هْيَلَع هللا ىَّلَص هين ُةَعَباَتْمَو ِهِتَعاَط ٌراتيإ هللا ِةْبَحَم ُةَمَالَع ٍدْيِتُجْلا ٍناَرْقَأ ْنِم ْىِقْرلا َقْحْسِإ وب

 اًأَف ملا ةئاَجمَو قالا عاب لإ ناميإلا روث نم ءْيَش ٍدحأ ىَلَ رطب أل ورز ْنَع
 ُمُالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ٍلوُسرلا ٍةاَكْشِم ْنِم َمْلِعْلا ْقْلَكَي ْمَلَو ٍةَنْسل ٍةْئْسلاَو ٍباَتكْلا ِنَع ٌضَرْعَأ ْنَ
 ايام انذَل ملِلا نك َفَرُي منَ ٍناطيْلاَو سلا نذل نمره هي دوأ اَينُدَل اًمْلِع ها ُهاَوْعَدِ

 َوُه ْنِناَمْحَرلا ُنْنْدّللا ْمْلِعْلاَو ىَلاَعت ِْبَر ْنَع ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهَْلَع ُلوُس را هب َءاَج اَمِل ِهِتَقَفاَرْمِب

 هلا لطي ملْسُنلا ْمَنَأَو ًالّصلا ىَكْزَأ ِهِيَلَع ميِركْلا يللا اذهل ِةَعب ِةَعَباَتُمْلاَو َةّيِدوُيْعْلا ُةَرَمَت

 ْمُكَصَح له َلِيْس ْدَقَو ٍبِلاَط يب نب ُيِلَع َلاَق امك ٌةبِجاَص ِهِب ُصَقْحَي أب ِةْئْسلاَو بالا يِف

 56 يف ننعم ف اف قا يا طر هزم صو هلع لا ىلص لل لش

 هاَفِشَو ِرِئاَصَبْلا ُروُنَو ِبوُلُقْلا ةاَيَح ميِرُكلا يبدا اًذه ٌاَبتاَف ّيقيِقَحْلا ُيَنَدْلا ُمْلِعْلا ٌوُه

 تاَمالَع ْنِمَو) : َنيِريَحَتُمْلا ٌليِلَّدَو َنيِشِحْوَتْسُمْلا ُسْنَأَف حا نألا ٌةْذَلُو ِسوُفْتلا ابرز رولا

 اًمِي اجرح ِهِسْفَل يِف َدِجَي ال ىّبَح َُعَرَش اَمب اَهيِعُدُم ىَضْرَي ْنَأ (مْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِهيبَحَم حم

 اوُدجي أل مَ ْمُهَنِيَب َرْجَش اَميِف َكوُمْكَحُي ىَنَح نوُئِمؤي أل َكّئَرَو الق» :ىَلاَعَت ُهَّللا َلاَق ىضق

 ْنّمَع ِناَميِإلا مسا َبَْلَسَُم [16 :ءاسنلا] 4اًميِلْسَن اوُمْلَسُيَو ٌتيَضَق اًمِب اًجّرَح ْمِهسْفْنَأ يف
 ةَرْدلَح ُهّللا اَئَقاَذَأ هللا ٍءاَطَغ نب نيِدلا جات َلاَق ُهَل أ ْمْلْسُي ْمَلَو ِهِئاَضَق ْنِم اجر ِهِرْدَص يف َدََو

 ُهلوُسَرَو هللا َمُكَح ْنَمِل الإ ُلُصْحَي ال يقيِقَحْلا َناَميإلا نأ 0 ا
 .اًضْبَو اًبْحَو اَكِرَتَو اًذْخَأَو ًالْعِفَو ًالْوَق ِهِسْفَن ىَلَع مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص
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 ٍهيْفَ يف َجَرَحْلا َدَجَوَو َمُكَح ؤأ ْمُكَحُي مل ْنْمَع ٍناَميِإْلا يفتب ٍفتْكي مل ُهئاَحْبْس ُهْنِإ م ٠
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 انِعَو أر َمْلَسَو ِْيَلَع ُهللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَرب ٍةٌصاَخْا بِ وُبلاِب ٌكِلَذ ىَلَع ْمَسْقَأ ىَّتَح
 ُكوُمُكَحُب ىَّنَح َنوُنِْؤُي ال َكْئَرَو ًالث» :لاَق اَمْنِإ ُبَرِلاَو الق ُلْقَي مل ُهل نإ ئَلعرَو اًصيِصْعتَر

 هئاَحبس هلي امل مَسقْلا يف ٌديِكأتَو مسقلاب ديت كلذ يك [” : ءاسنلا] 4ْمُهَنَِب دب رج رحش اميف

 يِفَر اًهّلوَأ اَهِيَلَع َّقَحْلا ناَك ءاَوَس ةَرضْلا وجدو ِبلعلا بح نم لع هرم سول اب
 ُهَءاَضَق ُهَءاَضَقَو ُةَمَكْح ُهَمْكْح َلَعَج ْإ م اَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلوُسَرِ ِهِتِياتِجِل ٌراَهْظِإ َكِلُذ

 ىّبَح ِهيْيهْلاِب َتاَميِإلا ْمُهْنِم ْلَبْقَي ْمْلَو ورمل داَيِقنألاَو ٍهِمُكَُحِل َمالْسِتْسألا ٍداَبِعْلا ىَلَع َبَجْوَأَ

 ْنِإ ىَوَهْلا ِنَع ُقِطْنَي اَمَو ُهبَر ُهْفَصَو اَمُك ُهنأِل َمْلَسَو هْيَلع هللا ىّلَص ِهِلوُسَر ماكل اوُنِعْدُي

 َنيِذْلا نإ :لاق اَمُك هللا ُءاَضن ُهُواَضَقَر هللا مك مك [" يلا «ىوت خو ألإ و

 : معفلا] «مهيِدَأ قوق للا دي) : هلوَقب ٌكِلْذ َدُكَأَو ٠١[ :متفلا] هللا َنوُعاَبُي اَمْنِإ َكَنوُع

 هَلْوُق َّيِهَو َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص ِهِْمأ ٍميِخْفْتَو ِهِرذُق ميِظْعَت ىلإ | ىَرْخَأ ةَراَشِ ألا يِفَر 0
 َكِبَر ٍةَمْحَر ُرُكْذظ صعيهك ىَرْخألا ِةَبألا ين َلاَق اَمَك ِْيِإ ُهَسْفَ أ ٌفاَضأْت] ؟َكّبَرَو :ىَلاَعَت

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص ٍدّمَحُم ىَلِإ ُهَسْفَ ُهَن ُهَئاَحْيس قَحْلا َفاَضْأَن [؟ :ميرم] ةاًبِركَر ُهَدْبَع

 ٍنِيتبْنولا َت ُواَقَتَو نَتلِرئَملا َنْيَب ام ٌقْرَق داَبِْلا َمِلْعُيِل هبل اًيِركَر َفاَضأَو
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 جَرَحْلا َناَدْفُف طَرَتش ا لب َنينِمْؤُم هب اووي ٍرماظلاب ميكشلاب فتك تكي ْمَل ىَلاَعَت ُهنِإ مَ

 ُقفاَوُي امي ْمُكُحْلا َناَك ْماَوَس َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص هباكخأ يف ْمِهِسوُفُن ْنِم ُقيْضلا َرُهَو

 ُجَوَحْلا ٌنوُكَي ُهْنَعف ٍراَيغَأْل ٍدوجْوَو راَوْنأل ٍناَدْقُمل ٌسوُفْنلا ُقِبِضَن اَمْنِإَو اَهُمِلاَخُي زأ ْمُهَماَرْمَأ

 ثئاكف ثحرشلاو ثعشلا مَن آلم نامل دون ذِإ كلذ ارشيل نوني هْؤُمْلاَو ٌنيِضلا َوُهَو

 يي ُهَل َدَض ُرْثُم هياَكَحَأ ٍتاَدِاَوِل ةْيَهُم ميِظَعْلا هلضَ ٍدوُجوب كود ميلعلا م عِباَوْلا ٍروُنب ٌةَعِساَو

 . ِهِماَرْبِإَو ِدِضْقَن

 عيِمَج يف ِْيَلع ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص ٍلوُسَرلا ةيآلو َرَي ْمَل ْنِم هللا ِدْبَع نب ُلْهَس َلاَكَو

 َنؤُي ال لاك َمْلَسو هلع هللا ىَلَص ُّأِل هيلش ةَرالَح ْقذَي مل هكلي م يف ُهَسْفَن ىَرَيَو هِلاَوْخَأ

 وضل (َمْلَسَو ههَلَع هللا ىَلَص ِهِيَْحَم ِتاَمالَع ِْيَو) ءوِسْف نب ِِِإ ُبحَأ ٌنوُكَأ ىَّنَح ْنُكُدَحَأ

 ِرْبَصلاَو مْلِحْلاَو ٍراَِإلاَو ٍدوُجْلا يف هِقالْخأب ُىَلُخْنلاَر هتْعيِرَش ْنَع ُبْذلاَو ٍلْعِفْلاَو ٍلْوَقلاِ هئيد

 السا اَهَدَجَو ْنَمَر ٍناَمِيِإلا ةوالَ َدَجَو َكِلْذ ىَلَع ُهَسَْ سلك قا مف اَهرِيعَو عارم

 5 الع ني) َقَيناَقْلا اًينُدلا ضاَرْعَأ ىَلَع َكِلْذ َرئآَر ٍنيِدلا يِف قاَشَمْلا َلُمَحَتَو ِتاَعاّملا

 ام ِّمَحَمْلا ٍةذَل يِف ُّدِجَي ٌبِحُمْل ّنِإُك ٍبِئاَصَمْلا ِنَع ء يَأَسَتلا (ْلَسَو هبل هللا ىْلَص ِيبَحَ

 ؟ا/



 ٌةَعيِبَط ْتَسْيْل ٌةَيِناَ ٌةَعيِبَط ىَسَكْكا دق ُهّنَأَك ىّنَح ُهْدْيَغ ُدِجَي اَم اَهْسَم ْنِم ُدِجَيَالَو َبِئاَصَمْلا
 يللا فاذا نب عَطَْأ بِئاَصمْلا َنِم ريب ُذِ ىّنَح ِةّبَحَمْلا ٌناَطْلُس ىَرْفَي ُْلَب ٍقْلَخْلا
 اًْيَش بأ نقف هر لك لو قل هللا ىلص يعن تانالع نمق) «هاهشو هوك

 عوشخا راهو هرذ دلع همي ؛ َمْلَسَو ِهبلَع هللا ىّلَص ِهِيْبَحَم ٍتاَمالَع ْنِمَو) ؛هِرْكِذ ْنِم ٌرككأ
 م زيك كاك انت ل لضخ اقيش بح ئن لك ههشا عاتس غم راسكتإلاو عوضخلاو

 ْنَمَف َنيِعِباَتلا ّنِم ٌريثك ناك َكِلْذَكَو اْوَكَبَو ْمُهْدوُلُج ْتْوَمْشُق ُتَوَمَشْقاَو اوُعَشَخ ُهوُرَكَذ اَذإ ُهَدْعَب ٌةَباَحَّصلا

 .اًريِقْؤَتَو اًيَِهتَو هَلِإ اًكْوَشَو ُهَل ةبَحَم َكِلُذ َنوُلَعْتَي مُهَدْعَ

 رك زأ َمْلَسَو يلع هلا ىْلَص ُهرَكَد ىََم ٍنمؤُم ْلُك ىَلَع ٌبجاَو ُييِجّقلا َميِهاَرإ بأ ل
 هب حي كامب لجو هيه يف دم هن بقر نب نكت هَ عقشتت ضخم أ ل

 ىّلَص يلا ٌرِكُذ اَذِإ اَذِإ ُىِناَيَتْحُسلا ُتوُيَأ َناَكَو هب هللا نبدأ اَمب َبَدَأَتَيَو هْيَذَي َّنْيَب ناك ْوَل سك
 َركُذ اًذإ مسلاَو ِةَباَعُدلا ريك د دمحم نب رغب ناكر .ُةَمَحرل ىَّبَح ىَكَب ُهَدْنِع ُمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 لوقا ملم للا لض نبل 3 000

 نك هنَْل ىلإ ُرَُي َمْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص يللا رك اًذِإ ماعلا نب نمخولا ٌدْبَع َناَكَو
 ُدْبَع َناَكَو .َمْل 3 هلع هللا ىََص هللا لوس هَ همك يف ُهاَسِل فَي دو ملا لب فَ

 .مولو قطع يف ىلني ل ىلح ىو هيلع لا ىلض لا اكل رك ا رِيَبْرلا ُنْب هللا
 اَم َكَنَأَكف ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ْىِبنلا ُهَدْنِع َركُذ اًذَِف ْمهبَرْفََو سائلا أتفأ ْنِم ٌيِرْمّزلا َناَكَو

 .َكَفَرَع الو ُهَتْفَرَع

 لَ هللا ىَلَص ئيللا ُهتنع رك اذإف َنيدهعْجُمْلا َنيِدبَعتمْلا نم مِيلُس ُنْبناَوْفَص َناَكَ

 ُتيِدَحْلا ْعِمَس اَذإ ُةَداَنَق َناَكَو . وقولي ةلغ مالا موفي شح يكبت زج الث كب عأسو

 ْنِمَو) ءُضاَيِع يِضاَقْلا كلذ ىلإ َراَشَأ ٌجاَعِرْنالْأَو ْنَلَقْلا يأ ٌليِْرلاَو ليوَعْلاَو ًءاكْبْلا ُهَذَحَأ
 هللا َيِضَوُةباَحّصلا َناَك ْدنَو ِِئاَنِل ىلإ | ُقْرّشلا ٌةَرْثَك (مْل َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِدَتْبَحَم ِتاَمالَغ

 ّْلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص وللا َلوُسَ 3 اوُدَصن حملا ُجِعاَوَلْمُهْنَسَعْزأَو قؤشلا مهب دَتشا اذ ْمُهَ

 اس ل هللا ىلا ب كتل هي ِهْيَلِإ ِرَظْنلاَو ُهَعَم ِسوُلُجْلاِب اوُذْدَلتَو ِهْيَدَهاَسُمب اَوُفْشَتْساَو
 الإ شاَرِف ىلإ يوي ُدِلاَح َناَك ام تل َنيِمِاَلا َنِم َرْهَو َناَدْعم ِنْب ِدِلاَح تب َُدْبَع ْنَعَو و ف ما
 يجامل نم ه هباَحْصَأ ىو مُلَسَو هلع هللا ىْلَص هللا ٍلوُسَر ىَلِإ ِهِقْوَش ْنِ ُُكذَي َوْهَ

 بر لت مهن يِقؤَش َلاط يبلق نب ْمِهْإَو يلضقو يلضأ ْمُه َلوُقيَ ميسي ِراَصنألاَ
 . مولا ُهَبِلْعَي ىنَح َكِيَلِإ يِضْبَق
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 هّبْحْصَو اًدْيَسُم ةّيحألا ىَقْلأ اّدَع ُهاَبَرَطاَو َلاَقَ را هتأرْما تدان لالي ٌرِضْمحا اّمَلَو
 هب ىَدَتْهاَو هب ىَدَهَو هب ىّن يِْلا ِنآَرّشْلا بح بح (مْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص بح ِتاَملَع َِْو)

 ةَبَحَم طناف ِهِلوُسَرَر هللا ٍةَبَحَم ْنِم َكِرْيَغ َدْنِعَو َكَدْنِع ام َفرْعَ ْنَأ َتْدَرَأ اذِإَو هب ؛ ّقُلْخَتَو
 برطُمْلا ىَنِعْلاَو يِهَآلَمْلا باح ديلا ني مَعَ َوُه لَم ِهِعاَمَسب َكَذاذَتْلاَو كبْلَق ؟ نب ٍنآْرقلا

 .هللا ملك ني تعب امل ايوُنُف ث ُتدْوَط ول لاك َاَفَع نب داَمْثح نأ ىَرُيَ . ْمِهِعاَمْس

 َكِيَلَعَو َكِنْلْع أَ رفأ لاك لع أرثا ووُسم نب وللا بل َمَْسَو هيلع هللا ىَلَص يلا لاَ

 تفيكف» ْمَْلَب اَذِإ ىَّنَح اَسّنلا ُةَروُس ْأَرَقَو َحتفَتْساَك يِرْيَغ ْنِم ُهَعَمْسَأ ْنَأ ُبِحَأ ين َلاَقُك َلِْنَ

 قرف كبح لاق 4١[ :ءاسنلا] «اديهش ءآلْؤ ىلع كب اقفجَو ديه نأ ْلُك نم اننج اذ

 ُهَدِجَي اذَهَو ٌيِراَخْبْلا هَ ِءاَكّبْلا ّنِم ٍناَقِرذَت َمْل و و َِْلَع ُهَللا ىّلَص وللا ٍلوُسَر اَنَْع اّدِإف ُهَسْأَر

 ىَرَن ٍلوُسلا ىَلِإ َلزنَأ اَم اوُعِمس اًذِإَول : ىَلاَعَت ُهللا َلاَك هبل ِنْذأِب َريِزَعلا ٌباَنكْلا َعِمَس ْنَم

 للا يضر رت ا نك دق .[87 :ةدئاملا] حلا ني , اوُفَرَع اًمِم عدلا نب ضيفت ْمُهئِبْمأ

 َداَعُي ىّتَح ِنْيَمْوَيلاَو مْوَيْلا َتْيَبْلا ُمَرلَيَو طقس طُقْسَي و َُرْبَعلا ةقئختُف ودزو يف ٍةَيآب وم اَمْبُر اَمُهْنَع

 .اًضيِرُم ٌبّسْحُيُو
 ِتاَبَآلا عاَمَس َنوُد ِتاَيألا ٍعاَمَس يف ُهَبَأْشنَو ُهَبَرَطَو ُهَدْجَوَو ُهَقْوُد َلُجَدلا ٌتْنَأَو اَذإَ

 ةحسم نم هيك غاَرف ىلع ألا زل ني انف لأ عاف ِنآْوُقْلا عاَمَس َنوذ ٍناَحْلأْلا عاَمَس يِفَد

 لَ هللا ىَلَص ِوِيْيْسَم ِتاَمالَع نيَو) ِهيَمْحََو هْنِمِب ِهِيبَحَم ًةَوالَح ُهَللا اََكَرَر ِهِلوُسَرَو وللا

 نم ُةَمِلَك َعِمَس اَذِإ هيف يف ٍناَميإلا وال ْثَلَحد ْنَم نإ ِهِيِدَح ارو كس ُّبَحَم (مّلَسَو
 للامم

 ل

 هس ُةبلْقَو احوُ اثير مَلَسَو يلع هللا ىَلَص ِهِوْسَو ِثيِدَح نم ذأ ىَلاَعَت للا مالك

 َعاَمَس َدْنِع ٌبَرطَيَو فيِرّشلا ٍهِرْكِذب ُهُبِحُم ُذَتلَي لعلي | ْنَأ (َمّلَسَو ِهَِلَع هللا ىَّلَص ِهِيَيَحَم ِتاَمالَع ْنيُو)

 ٍهِذِهِب َفَضُنا ِنَمَف ُهَعْمَسَو ُهَحُِرَو ُهَبْلَق ُقِرْفَتْسَي اًرْكُْس َكِلْذ ُهَل ُبِجْوُي ْدَكَو ٍفيِيُمْلا هما

 ٍنَع ٌجرْخَي َالَو ِةَبَحَمْلا ُصِقان َوُهَف اًهَضعَب َفَلاَخ ْنَمَو ِهِلوْسَرَو لل ةبَحَملا ُلماَك َوُهَف ِت ِتاَملعْلا

 رثأ ام َلاقَو مهب هلأ امل ٍرئحْلا يف هَدَح يِذل ملَسلاَو الص يلع هوك للتي اها

 للا تحي ُهْنَأ نب رك ُهَلوُسََو هللا بحي ُهنَِ ُهنَعَْت م ال َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلاَقَك هب ىَنْوُي ام

 اَوَس اَمُه َليِقَو سحاب لبق و ةلخْلا نم عكر ةبحَملا يبت ةيبثت) ُهْنِم ٌرَدَص اَم ٍدوُجُو َعَم ُهَلْوُسَرَو

 هيلع ْميِهاَرْبِإَو بيَحْلاب َوُه ََهعْا ِنإَو ُهَليِلَحَو هللا ُثيِبَح َوُه َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص اً

 لب ايلا ميج ىلع َمْلسَو هيلع هللا ىّلَص هلق ىَلَع غامجإلا عك ذكَو ٍليَحْلاب مالا

 . يتالطإلا ىَلَع ىَلاَعَت هللا تلح ُلَضْمأ وه

 8١م /ةيدمحملا راونألا روع



 يناثلا لْصَفلا

 هَّلَسَو ِهِبَلَع ُهّللا َأَص ِهيَلَع مي اَمّلاَو ةالَّصلا مك يف

 ع اوُنَمآ َىيِذَّلا اَهبَأ ب يبل ىلع وص ُهَتَكَِالَمَو هللا نإ : ىَلاَعَت ُهَللا َلاَ
 ُهَل ُلاَقُب َكِلْذِلَو َناَبْعَش رْهَش د يب ُةيآلا هِل ْثَلَرَت لبق [04 :بارحألا] «اَميِلْسَت اوُمْلَسَو
 0 هبل ىلع هلا ٍةالَص ىئغت َِيَِعْلا بأ لاق َمَُسَو لع هللا ىَلَص هلا ٍلوُسَر ىَلَع والَصل

 يرابلا حقق يف لاك الا لَ ٍةلمْل ةلَص ىتغمَو يلم دن يلع ةؤاكنمْلسَو ل هللا

 ةَكَااَمْا ةالَصَو ُةَميِظْمَتَو ُههاكن ِهيَلَع ىلاعَت هللا ةالَص ىتْعَم ُنوُكي ٍلاَوْقَأْلا ىَلْؤَأ اًَذَهَو

 .ٍةالَّصلا لْضأ ُتَلْط ال ٍةَداَيرلا ُبْلَط ُداَرْمْلاَو ىَلاَعَت هللا َنِم ُهَل َكِلْذ ُبّلَط ْمِهِرْيَغَو

 بَل هللا ىَلَص بلا ىَلَع ٌةالْضلا لاَ هلأ ُيِرَمُفلا رْعَب ْنَع ضاَيِم يِضاَقلا ىكَحَ

 بلا َنْيَب ُفرَمْلا ُرَهْظَي اًذهِبَو ٌةَمْحَر يلا َنوُد ْنَم ىَلَعَو ٍةَمركت ُةَداَيِزَو فيِرْشَت هللا َن َمُلَسَ
 نإ : باّرَخألا ٍةَروُس يِف ىَلاَعَ ُهْللا لاَ ٌُتْيَح َنيِئِمْؤُمْلا رِئاَ يو َمْلَسو يلع هللا ىَلَص
 ةروُكْذَمْلا ٍةروُسلا يِف َكِلُذ لبق َلاَقَو 7 :بازحألا] 6يِبْنلا ىَلَع ىَلَع َنوُلَّصُي ُهَتَكِبَالَمَو هللا

 نيلي يذلا َرْدَقْلا نأ موُلْعَمْلا َّنِمَو [47 :بازحألا] ِهدئكِالَمَو ْمُكَِلَع يَّلَصُي يِذلا قُم
 هله يف ّنَأ ىَلع ُدِقنُم ٌماَمِْإلاَو هِي قيَِي ام مَ كِل ْنِم ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ّيِْئلاِب

 .اهرْيَغ يف َسِيَل اَم هب هيوِّتلاَو َمْلَسَو ِهِيلَع هللا ىَلَص ْيِلا ميِظْعَت ني يلا

 ائِلْرَق ىتغَمُف ُهُميِظَْت ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يلا ىَلَع ٍةالَّصلا ىئْعَم ؛م ُيِمِئَلَحْلا َلاَقَر
 اقِإَو نيد ٍراَهْظِإَو ورك ءالغإب اَنُذلا يف ُهُميِظَْت ُداَْمْلاَو اَدْمَحُم ادمحُم مَع دمحم ىلَع َلَص ملل

 ىَلَعَو ٍدوُمْحَمْلا قمل يلب نو هنأ يف ِهِعيِفْشَتَو ِهِيَبوُتَم ٍلاَزْجِإِ ةَرِجآلا يِفَو ِهِتَعيِرَش
 ِهْبَلَع ٍةالّصلاب ْمُكبَر اوغْذا 5 :بازحألا] «ِهْبَلَع اوُلَص9 : ىَلاَعَت ِهِلْوَقب ُداَرُمْلاَف اًذه
 ىَلاَعَت هِرْمَأ لاكِيْماِب ىَلاَعَت هللا ىَلِإ ُب ُبْرقلا َملَسو َِْلَع هللا ىّلَص هَل ٍةالّصلاب ُدوُصْقَمْلاَو
 ىلغ الص سيل مالشلا دنع نإ لك هال ماس و ِدْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيئلا ٌقََح ضْمَب ٍءاَضَقَو
 ْنَم ٍةَأَفاَكُمب اَنْرَمَأ هللا ِّكْلَو هيثم ْعَفْشَي ال انلثِم نإ هَل ةَعاَفَس َمْلَسَو هيلع ُهللا ىَلَص يلا
 ىلإ اين ب ؟ ٍةَكاَكُم ْنَع اَنَرْجَع َمِلَع اًمَل ُهَللا اَنَدَشْرَأَ ءاَعُدلاب هاَنأكاَك اَهْنَع اَنْرَجَع نق اَنْيَلِإ نَسْحَ
 .ِهْيَلَع ٍةالَّصلا

 ىَلَع كِل ِةَلالَدِل هَْلَع يِلَصُي يِذّلا ىلإ ٌمِجْرَن ِهْيَلَع ٍةألَّصلا ُةَدِئاَف ّيِبَرَعْلا ُنْبا َلاَقَر
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 ني ٍةَطِساَولا ماَرتْساَو ٍةَعاَطلا ىَلَع ٍةَمَواَدَملاَو ِةّبَحَمْلا ٍراَهْظَِو يلا ِصوُلْحو ٍةَديِقَعْلا جوُصُ

 اول ىلع مو لل ىلع ٍةالّصلا مك يف َفِلْخاَو .َمُلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ُيِضَر ُيِمِفاَّشلا ُماَمِإلا ُهَلاَث ٍلْلحُتلا ملَسَو ٍدُهَشْلا َنْبَب ٍةالَّصلا ٌرِجآ ٍدوُعُقْلا يِف ُبجَت :اًهُدَحَأ

 ازجإلا هب لضخ ام نأ نجل رضع رئي لدا يف بجاه : يِناَّلا 4 عب نمو هن هل

 .ةَيِكِلاَمْلا َِ ركب ب ركب ونأ ُهلاَ ودع هيي رْفَت ٍرْيَغ ْنِم اًهْنِم ُراَثكإلا ُبِحَب  :ثيلاثلا ٠
 صام نع را م

 مع ص ع ل ِثيِدَحب اوُلَدَتْساَو ةُيكِلاَمْلاَو ِةيِعِ هالو قا نم نيك لَو رك 6 بحت :م 7

 ماس

 ُتْرَكُذ ْنَم ُفلَأ ْمِغَر ِثيِدَحَو ُهللا ُهَدَع را لل داق لع لب لق ذاب و

 لك يف :ُسِياَتلا يلع لصيف هذلج ثزكأ دبع َيِفْش ِثيِدَحَو ّيَلَع ْلَصُمي ملك ُهَدْنِع
 اًمُهاَكَح ٍءاَعُد َّلُك يِف :ُسِولَّسلا هَمَلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص ُهُرُكِذ َرّرَكَت ْوّلَو َةْرَم سيت
 يف ٌبِجَت :ٌنِياَقلا «ُيِرَبّطلا ريرج نبا ُلوَك َْهَر ٍتاَبحْْملا َنِم اَهّنأ :ُعِباَسلا «يِرَهْخَمْرلا
 ًالّصلا يِف ٌبِحََت : ٌعِساّنلا :ةئفكَحلا َنِم ُيِاّرلا رْكَب وُبَأ ُهَلاَ امري : وأ ٍةالّصلا يف هرم ِرْمُعلا

 لوألا دّهَشّتلا يِف ُبجَت : ِدئاَعْلا ربا رقغج يبأ نع كِل لِ لَعمْلا نيت ريع نب

 .ِيَوَماَر نب َقْحْسِإَو يِْعّشلا ُلْوَق َوُهَو ريِجأْلاَو
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 ينقل َلاَق ىَلْيَل يِبأ نب نمخولا د دبع عك مَسَو هع هللا ىَلَص هَل ٍةألَّصلا ٌةَفِص اَمَأَو
 مااا ك<دسصا 0

 اي اناني جو مسوي هللا ىَلَص يلا نإ 5 نبه كل يرفأ الأ لاَثَف ٌةَرْجع ْنْب ٌبْعَك

 ىَلَع ٌلَص ّمُهْللا : اوُلوُك َّلاَق َكِْيَلَع يَّلَّصُن َفِيَكُن َكِنَلَع ء ْمْلَسُت َتِبَك اَنْمِلَع ْدَق هللا ٌلوُسَر

 دْمَحُم ىَلع كاب للا ديم ديم َكللِ مجاري لآ ىَلَع ٌتِئَلَص امك ِدمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدِّمَحُم

 م اَسْمَو يِراَُبْا هاَوَر ديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ َيِهاَْبإ لآ ىَلَع َتْكَراَب امك ٍدمَحُم لآ ىَلَعَو

 َنوُلَصُي َُتَكبالَمَو هللا نإ ْتَلْرَن ام ظَْلب متاح يبأ نب َُورو ُيَِسْلاَو واد ُبَأَو يِِرُملَ

 هللا َلَوُسَر اَي اَنْلُف 5 : بازحألا] مي اوُمْلَسَوهلَع اول اوت نيل اهب اي يلا ىلع

 ىَلَع ٌتْيْلَص امك ٍدّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدّْمَحُم ىَلَع ّلَص ْمُهّللا :اوُلوُق َلاَق َكِْيَلَع ٌةالّصلا َفْيَكَ

 تَكَراَب امك ٍدْمَسُم لآ ىلَعَو ٍدْمَحُم ىَلَع كِاََو ديم ُديِمُح كن ميا | لآ ىَلَعَو َميِهاَرْب

 .ٌديِحُم ٌديِوَح نإ َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَعَو َميِهاَرْبِإ ىَلَع

 ْمُهَّللا :اوُلوُق َلاَق َكِيَلَع يْلَصُت تب هللا َلوُسَر اي اوُناَث ُْهنَأ يدِماسلا ٍدَمُح يبأ ْنَع عر

 ييْرَذَو ِهِجاَوْزَأَو ٍدّْمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو َميِهاَرْنِإ ىَلَع َتْيْلَص اَمُك ِهييْرُدَو ِهِجاَرْأَو دمحم لع ََْص
 ٌيِراَصْنألا ٍدوْعْسَم يبأ ْنَعَو ءُدَمْحَأ ُماَمإلا هاَرَر ُديِحَم ٌديِمَح كن ْميِهاَرْنِ لآ ىَلَع َتْكَراَب امك
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 ُنْب ُريِشَب ُهَل َلاَقك ةداَبُع ِنْب ٍدْعَس ِسِلْجَم يِف ُنْحَنَو َمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر اَنانأ لاَ

 ل للا ىلَس هللا لوس تكتف لاق كاع لص فيك كلَ يس لأ لا انآ ونس

 ٌلَص ْمُهَللا :اوُنوُق َمُلَسَوِْيَلَع ُهللا ىّلَص هللا ُلوُسَو َلاَق ْمث ُهلأْسَي مَ ُهَلأ ائيئمت ىّتَح َمْلَسَو
 كم يآ ىو رحم ىلع وو ميه ىلع تفس انك خش يآ ىلغذ دئخُم ىلع
 ْدَق امك ُمالَسِلاَو ٌديِحَم ٌديِمَح َكْنِإ َنيِمْلاَعْلا يِف ْميِهاَرْيِإ ٍلآ ىَلَعَو َميِهاَرْنِإ ىَلَع ٌتْكَراَب اَمُك

 .اًمُهَدْيَغَو ٌيِلْسُمَو ُكِلاَم ُاَرَر ْمُتْمِل

 َهبَشُمْلا نأ َرّوَقُمْلا نأ َمَم م ماَرْبإ ىَلَع تْيَلَص اَمك لوك يف هيلا ُعِقوَم ام َتْلُق نإ
 ميا نب لص ةقعو لَو لح لا ىلص اطعم نأ هن ان ُمِقاَوْلاَو هب ِهّبْشْمْلا َنوُد
 ُهالَصلا َنرُكَت ْنَأ ّلَضْفُأ هن هنؤك ُةِْضَْو دمحم لآ هلِإ تيضَأ ذو ايس ال َميِهاَرْبإ لآ ْنِيَذ

 ٍةبوُجَأب هن ُهامْلعْلا باَحَأ ْدَقَف ِريَِل ُلّصْحَت زأ ْتْلَصَح ثكضخ الص لك نب لص انرلطعل
 ٌنوُكَبف هببشُنلا ٍنَع ٌوُطْفَم ب ٍدّمَحُم ىَلَع ّلْص ْمُهّللا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَلْوُق اهني ٍةَريبَك

 نأ اًهْنِمَو هلع هللا َيِضَر ٌيِِفاَشلا ماَمإلا ِنَع اذه َلِقْثَو ٍدمَسُم ٍلآ ىَلَعَو ل

 هِلْوَك يِف اَمُك ٍنوُدلاب ْلَب ٍلئمْلاب ُهيبشْلا ُنوُكَي دك ْلَب اًدرَطُم سي وب ِهْبَشُمْلا نود ِهُبَسْْلا َنْوُك

 .ىَلاَعَ هِروُن ْنِم ٍةاَكْشمْلا ٌدوت ُعََي َنَْآَ ["”ه :رونلا] «ٍةاكْشِمك ٍهِروُن لَكَمط : ىَلاَعَت

 أل هيل ذأ لع هللا ييخَو نيفافلا ىلإ بيث ات ةيرجألا نحغأ ٌيوَوَنلا َلاَقَو

 يبأ ٌيِناّبْرلا ٍفِراَعْلِل ىّرْعُي اًمِمَو ءٍعرْمْجَمْلاِ ٍعوْمْجَمْلِل زأ ة ةالَّصلا ٍلضأب ٍةالَّصلا

 ىلع كو اكد ما ىلع كا انك ملول لا ىلح هلق و نكن ناجل

 هَل يلج ناك مالْسلاَو ةالّصلا هَِلَع ىَسوُم نَأِل ىَسوُم ىَلَع َتْيْلَص امك لقي ْمَلَو مصاري
 ْنِم ُةَلحْلاَو حملا ُنأل ٍلاَممْلا هل 1 يّلَجنلا ناك ْميِهاَرِْإ ُليِلَخْلاَو اًميَص ىَسوُم ْرَحَف لَا
 ىَلَع ىَّْلَّص اَمَك ِهْيَلَع اوُلَصُي نأ لع ةنالَسو هللا اول مُر اهلك لامجبلاب يللا أ

 ُتاَوَلَص ٍليِلَخْلا َنْيَبو ُهنْيَب اًميِف ٌةّيِوْسْنلا يِضَنْقَي : في ل اّذَهَو ِلاَمَجْلاَ يلج ُهَل اوُنَأْسَيِل مي َميِهاَرْبِ

 ٍليِلَسلل هب ىّلَجَت يِذْلا فْضَوْلاِب َيْلجْنلا هَ 1 اوُنأسَي نأ ْمُهَرَم أ امّنِإ ُهّنأِل اًمهِيَلَع ُهُمالَسَو وللا

 . ُمُالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع

 يِضَتْفَي لَو ٍلامجلاب يلَجّتلا َوُه يِذّْلا ٍفْضَوْلا يف ُةَكَراَضُمْلا ٌتيِدَحْلا ِهيِضَنْقَب فَي يِذْلاَف

 كب يختل يوجلاب لهي ةاحبش نحلا ذك نتثإلا يفالز ييهقتل يف ٌةَيِوْسْنلا
 هباَنَم بسحب اَمُهْنِم ٍدِجاَو ّلُكِل ىلَجَنَيَف ٍلاَمَجْلاِب يَنجْتلا ٍفْضَر يِف اَكَرَتْشا ِنِإَو اًمِهْيَماَقَم

 "و



 ىلجْتيو هياقم بسحب لام مالشلاَو ةالضلاهبَلَع للحل ىلجَي هيئاكت هو هلم ِهِئبْتُرَو ُهَدْنِع

 ه | ٌتيِدَحْلا م ْمَهفُي اًذهل ىَلَعَ هِماَنَم ٍبَسَحِب ٍلاَمَجْلاِب َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍدْمَحُم اَنْيَمِ

 ماشا يع سان لاش م ثدزش نم ثيل يف وفخم اي اكل

 باجل مَ ٍةمألا ميم َلِفَو ُهقيرُدَو مْ و ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَجاَوْزَأ هدد ُدوُهْمَْلا هاا

 ْمُهْنِم ةايقنألا لق

 ألإ ِهِسْفَنِل ْمَكِل ٌراَتْحَيَأل ُهنأل َمْلْسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَصض ِهْيَلَعَو ٍةالَّصلا ِتاّيِفْيَك ْلَضْنَأ ِهِذَهَو

 لسَو هلع هللا ىَلَص لا ىلع يصب نأ َفّلَح ْوَل هَ أ كلا ىلع ريو لصَأْلا فرشألا
 ُهرَكَذ اَمْلُك َلاَق اَذِإ دبي َليِقُر يون َُبْوُص اًدَكَم َكِلْلب تي نأ ْربْلا ُنيِرَطَم ٍةالّصلا َلَصْنأ

 ةطخ يف يلا وله هلع هللا يمر ياكل ركل الا رو نع َلثَع اَمْلُعَو ودك

 ةأهأ وه امك ٍدمحُم ىلع ْلَص ْْهّلل لوي نأ رولا تير يف ُنْيَسُح يِضاقلا َلاَثَو . ُهَل ٍةَلاَسْرلا

 ناكل يِضاَقلا هل ار ياش َرْ أ هِبَلِإ َفاَضْأَو ِثيِدَحْ || يب اَم َلاَقَك اَهنيب ْمُمَج ْوَلَو ُهُقِجَتْسََر

 اًوْكِذ اَهْنِم ٌلِمْعَتْسَيَل ةثباثلا ْتاَاَورلا ِْيَلَع ْتْلْمَتْشا اَم عيِمجج ىَلِإ ُدِمْعَي ُهّْنِإ َليِق ْوَلَو َلَمْشَأ

 ِهْبَلَع هللا ىّلَص وللا َلوُس نأ ُهلَع هللا َيِهَر ٍدوُعْسَم ِنْبا ِنْعَر ءائَسَح َناَكَل كلا هب ُلُصْحَي

 محْراَو ٍدْمَحُم لآ ىَلَعَو ٍلْمَحُم ىلَع ُلَص ْمُهللا ليلك ٍةالّضلا يب ؛ مكذحَأ دهن اَذِإ لا َمُلَسَ

 ٌديِمَح َكلنِإ َميِهاَرْبإ لآ ىَلَعَو ْميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْمْحَرَتَو ٌتْكَراَبَو ٌتْيّْلَص اَمُك َدّمَحُم َلآَو اًَدّيَحُي

 . ُمِكاَحْلا ُهاََر ٌديِجَم

 هللا ٍلوُسَر ىَلَع ةالّصلا سائلا مَلَعُي ناك ُهلَع هللا يِضَ الع نأ ْيدنكلا ماس نع ارَغَو

 َفِئاَرَش لعجلا ٍتاَكوُمْسَمْلا ءىِراَبَو ِتاّوَحْدَمْلا َيِجاَد مهل :َلوُنَف َمْلَسَو نك هللا لع

ِتاَخْلاَو َقِلْغأ اَمِ ل حِتاَْلا َكِلوُسَرَو َكِِبَع ٍدْمَحُم ىَلَع َكِيِنحَن هَكأَرَر َكِتاَكرب َيِباَرَنَو َكِتاََْلَص
 ُم

 َكِتَعاَطِب َكِرْمَأِب َعلطْضاَف َلُمُ امك ٍليِاَبأْلا تاب غب ءاَدلاَو قَحْلاِب ٌقَسْلا نِلْعُمْلاَو َقَبَس اَمِل

 اَسْبَق ىرزأ ىَّح ٌكِرأ اك ىلع بات كيف مباح يخول يا كارم ب ارت

 َجَهْنَأَ مُنِإلاَو ِنَْفْلا ٍتاَضْوَح َدْعَب ُب ُبوُلُقلا ِتّيدُم هب َباَبْسَأ هِلهأب ْلِصَت هللا ثألآ سبام

 َكِوَْلِع ُنِزاَخَو ُنرْمْأَمْلا ٌكئيِمَأ َوُهَف مالشإلا ِتاَريِيُمَر ماكحخألا تار َرئاَنَو مالا ِتاَحِضوُم

 َكِلْذَع يف ُهَل حسن نسا مهل عشر عل كلوش انفي طوي ذا مَ ةئيهشو ِنوُرْحَمْلا

 ٍليِزَجَو ٍلوُلَخَمْلا َكِباَوَن ٍزْوُك ْنِم ِتاَرْدَكُم َرْبَغ ُهَل ٍتاَئئَهُم َكِلْضَن : ْنِب ٍرْيَخْلا ِتاَفَْعاَضُم هزجاَو

 هَروُن هَل ْمِمْنَأَر ُهَلْرُنَو َكِيَدَل اَوْنَم ْمِرْكأَو هاب ساكلا ماني ىَلَع لع ْمُهْللا ٍلوُلْعَمْلا َكِئاَطَع
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 ٍناَمْرُيَو لضم ْةَطْخَو ٍلْذَع ٍقِطنَم اذ ِةَلاَثَمْلا ْيِضْرَم ٍةَداَهَّشلا َلوُبْقَم ُهَل َكِئاَعِتلا ِنِم ِِزَجاَو

 . ميِظَع
 ُتاَعوُفْرَمْلا يأ ثاكوئشملاو قل «ىرابت نرش ُتاّوُحْدَمْلاَو ْطِساَب يِحاَد ىَْعَمَو

 ْقَبَس اَمِل ْمِتاَحْلاَو ع ئاَرّشلا َنِم ْيَأ َقِلُغ ان ياقلا اهنا كاك يبازو ٍتاولشلا ين

 ٌّيِوُق ٌملَطْضاَو اَهُتاَعاَفِتْا ٍليِطاَبَألا ُتاَقْيَجَو ليِزُمْلاَو ُِفاَدلا ياذا ٍةَلاَسْوْلاَو ةوُبُنلا ّنِم ْيأ

 سابا ُبِلاَط ُسِاَقْلاَو ٍرائلا َنِ ُهَلْعّشلا ُهْلْضَأ ُسَبَقْلا َراَنَأ ىَرْوْأَو و لجغتُملا ُ ٌرِفْوَتْسُمْلاَو

 يتلا ُتاَمَالَعْلا ُمالْعَألاَو راَنأ َجَمِنَأَو ُهَمَعِن هللا ُمألآَو ٍةَياَدِهْلاَو ٌقَحْلا ٍروُن ُبِلاَط انّه ُةَرُمْاَ

 ٍلَلَعْلا ْنِم َكوُلْعَمْلاَو ُةْنَجْلا َرْهَو هيف لحي يِذْلا ُلوُلَْحَمْلاَو ٌتاَئيِضُمْلا ُتاَرِئاَنلاَو اهب ىَدَنْي

 رمألا ُةَطْحْلاَو َلَرن اَدإ فْيَضلا ماّركإل ُدَعُي ام ُلُرُملاَو ُهُماَقُم ُهاَوْكَمَو برّشلا َد دعي ُثدشلا َوُكَو

 .ٍلِطاَبْلاَو ٌقَحْلا َنْيَب ُلِصاَملا ُلْصَمْلاَو ُلْوَجْلا ُنأَّضلاَو
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 أَ هللا ىَلص وللا لوس ىلع ملص ان | لاق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍدوُعْسَم ِنْب هللا ِدْبَع ْنَعَو

 اوُلوُق ٌلاَق اَممّلَع ُهَل اوُلاَتَف ِهْيْلَع ض رعي َكِلذ لَعَل وردت ال ْمُكنَِ ِهَِلَع ةالّصلا اوئييخأت َمَّلَسَ

 نينا مِتاْخَ ٌنيِقّتْمْلا ماَمِإَو ُنيِلَسْوُمْلا ٍدّْيَس ىَلَع َكَتَمْحَرَو َكِناَكَرَبَو َكِتاَوَلَص ُلَعَجا ّمُهّللا

 هيف ُةطيْي اك رُبْحَم اًماَقَم ُهْنَعِبا ٌمُهْللا ةَمَحَولا ٍلوُسَوَو ٍرْبَحْلا ماَمِإ | َكِلوُسَرَو ُكِدْبَع ٍدِّمَحُم

 ىَلَع ٌتْيْلَص امك ٍدْمَحُم ٍلآ ىَلَعَو ٍدَمَحُم ٍدمَحُم ىَلَع َلَص ْعُهّللا َنوُرِخلاَو َنوُلُرَألا

 آو ميما | ىَلَع َتْكَراَب امك ٍدّْمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو ٌديِجَم ٌديِمَح

 ْنَم َلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا َلوُسَر ّنَأ ُيِراَص اَصنألا ٍتياَن نب عبور ْنَعد .ٌديِجَم ٌديِمَح
 ُْتَبَجَو ةَماَيِقلا َمْوَي َكَدْنِع َبْوَقُمْلا َقْدَّصلا َدَعْفَمْلا هلِزْنَأ ْمُهّْللا َلاَقَو ٍدّمَحُم ىَلَع ىَّلَص

 . ناَرَبطلا ُهاَوَر يِتَعاَفَش

 نأ ُهْرَس ْنَم م سو هلع هللا ىَلَص وللا ٌلوُسَو َلاَ لَ هلع هللا ير ةرْيَرُم يِبأ ْنَعَد
 يملا يلا دمحم ىَلَع ْلَص ْمُهَأ للك يل لفأ يلع ىَلَص اذ ىقؤألا ابل لاك

 هاَوَر ٌديِحُم ٌديِمَح َكّنِإ َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتِبْلَص اَمُك ِِنئب هِيَ ٍلمَأَ هيبرُدَو َنيِنِمْؤُمْلا ِتاَهَمَأ ٍهجاَوْرَأَو
 كداَو ىَرْبكلا ديم 0 ا ِساّبَع َنْبا ٌتْعِمَس سواط ْنَعَو .ةُواَد وُبَأ

 يتلا ٌنِطاَوَمْلا اًمأَو « ىَسوُمُو مها كبتآ امك ىلا ةرجألا يف ُهلْؤْ طع اَيْلُعْلا ُهَتْجَرَد

 اًهِْيَر ءديف ُةَبِجاَو ّيِهَو زيجألا ُدُهَشّتلا :اًهْئِمَف َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْيَلَع5ُ ٌةالّصلا اًهيف ٌعَرْشُ
 .ِدْمَحُم ىَلَع ّلَص ْمُهّللا اَهلَأَو هيف دس َيِهَو لوألا ُدُهَمْتلا
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 ٍةَباَجِإ ٌبِقَع اَهْئِمَو ٠ اَهب لإ ٍةَعْمُجْلا اَتَبْطُخ ُحِصَن الق اَهِْيَغَو ٍةَعْمْجْلا اَئَبْطَُخ اًهْنِمَر

 ع هللا ىلَص هللا لوْ نأ اعلا نب ورع نب لا دبع ْنَع دم مالا واو اَمِ ٍنْؤم

 داو يع ىَلَص م إف لَ الص مث لوف ام َلْثِم اوُنوُقَف َتْدؤُمْلا ْمُكْعِمَس اَذِإ َلاَق َمْلَسَو

 نم نت ينعي بث ال ةْنَجْلا يبن ُةلزْئم انف ةَليِسَوْلا ّيِ هللا اوُنَس مث اًْشَع 6 ل لا ىلع

 ْمِلْسُم ُهَجْرْخَأ ُةَعاَفّشلا ِْيَلَع ْتْلَح َةليِسَوْلا َّيِ هللا َلَأَس ْنَمَف ٌوُه ان َنوُكَأ ْنَأ وُجْرَأَو هللا ٍداَبِع

 ُُرْيَغَو ُيِراَخُبْلا ىَوَرَو .هِب ْثْلَرَنَو ُهئَيْسَع ٌليِقَو ْتَّبَجَو ْيأ ُدَع ا

 ٍةَوْعَّدلا هذه ٌتَر ّمُهل | ادنلا عَمْسَي نيِح َلاَق نم َمْلسَو لَ هللا ىَلَص يللا ٍنَع راج ْنَع

 ثْلَح ُهَتْدَعَو يِذْلا اًدوُمَْم اَماَقَم ُهنَمئاَو َةَليِضَمْلاَو ٌةَيِسَوْلا اًدّمَحُم تآ ْةَمئاَقْلا ٍةَالَّصلاَو ِةّماَنلا

 ِثيِدَح ْنِم ُدَمْحَأ ُماَمِإْلا ىَوَر اَمِل ُهُرِجآَوُهْطَسْوَأَو ِءاَعدلا ُلْوَأ اًهْئِمَو .ِةماَيِقْلا موي يِتَعاَفَش ُهَل
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 ينوُلَعْجا ِنكْلَو ُهَئاَرْهأ ألِإَو اّضَوَت َءوُضُوْلا وأ ُهَبرَش ٍباَرَش لإ َجاَمْحا ٍنِإَ ُهَعاَتم ُمََرَيَو ُهْعْضَي

 .هِرْجآَو ِهِطَْسْوَأَو ِءاَعُدلا لو يف يف

 يِلَع ِنْب ٍنَسَحْلا ِنَع هرْيَعَو دم هاير اَمِل ٍتوُقلا ِءاَعُ ُبِقَع اًهِدَكآ نم َوُهَو اه

 ١ ولا يف لا تامل مس هع هللا ىلس لا لوس يمل ل امه ل يو

 ينقت تيطغأ امبف يل كابو تيل بف يلو تيئاَع نمبف ينفاَحو تندم نيف ينيف

 َتيَداَع نم مهي ال ياو نم لَآ هَ َكِئَلَع ىف ْمُقُي الو يِضْقَن هك كنك َتْيَضَق اَم رش

 ٍنْبا ِنَع َكِلُذ يور ِنْيَديِعْلا ٍِتاَريبْكَت ءائثأ اَهْئِمَو . يبَلا ىَلَع ُهَللا ىَلَصَ َتْيَلاَعَتَو اَنْبَر ٌتْكَراَبت

 لاف ْنَع ُدَمحَأ هور اَمِل هن جوُرُحْلاَو ٍدجَْمْلا لوحه دع انو .ُهْنَع هللا َيِضَر ٍدوُعْسَم

 ىَلَع ىّْلَص ديما َلَحَد اد مْلَس هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ناك تلف اَهنَع هللا َيِضَر

 ىَلَع ىَّلَص َجَرَح اَذِإَو َكَِمْحَر َتاَوْبَأ يل ْحَئْفاَو يبوُنُذ يِ رِفما ْمُهَّللا لاَ م ؛ َمْلَسَو ٍدمَحُم
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 . كِلضَف َتاَوْبَأ يِ حَتْناَو يبوُنُذ يِ ُرِفغا ْمُهّللا َلاَق مث َمْلَسَو دمحم

 ىّلوُألا َدْعَبَو ِتاَريِبكتلا ىّدخِ َدْعَب ةَحِتاَمْلا أَرْفَي نأ ةكسلا ّنإَف ٍةَراَجْلا ٍةالَص يف اَهْنِمَو

 َلوُقَيَو ةكلثلا َدْعَب ِتْيَمْلِلَوُعدَيَو يالا دعب مْلَسَو يلع هللا ىّلَص ئيللا ىَلَع ع ضب ْنَأَو ىَلْوَ

و ُيِعِفاَشلا ُهاَوَر ٌسيِدَح َكِلُذ يِفَو ُهَدْعَب اَنيْفَت ال ُهَرْجَأ ان رخك آل ملل الا دب
 ُيِئاَسْنلاَ

ِمَو .ِةَرْرَمْلاَو اًفّصلا ٌدْنِع اًهْئَمَو .اًهئي ْاَرْفلا َدعَب يأ ٍةَيبلَتلا َدْنِع اًهْنَِو
 عاملا َدْنِع اَهئ
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 َسَلج اَم لاق مْلَسَو هيلع ُهَللا ىّلَص هللا َلوُسَ نأ هَرْيَرُه يِبأ ْنَع ُيِذيِرتلا ىَرَ اَمِ ٍقْرَتلاَ
 ْنِإَو ْمُهَبَْذَع َءاَش ْنِإَف َةَري ْمِهِبَلَع َناَك الإ هيَ هيت ىَلَع اوُلَصُي ْمَلَو هيف هللا اوُرُكْذَي ْمَل اًسِلَجَم ُمْوُق
 مك نودع موك نم ام لاك ٍلدِعَس ي أ ْنَعَر و ةَرسَحْلا وأ عبتلا وأ صقل ُةْلاَو ْمُهل رع هاش
 سلا اوُلَحَد ْنإَو ٌةَرْسَح - ْمِهْبْلَع ناك لإ َمْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص للا ىَلَعَنوُلْصي الو ٌنوُموُني

 .ِهّْيَلَع يَّلَصُي ْنَمِل باَوْللا َنِم َنْوَرَي اَمِل

 ىَلَص يلا ْنَع ء ِءاَدْرَدلا يبأ ٍثيِدَح ْنِم ُيِناَرَبَطلا ىَرَر اَمِل ٍءاَسَمْلاَو حاَبّصلا دنع اَهْنِمَ

 زي ياش نك اًرْشَع يبني نحو رع خيض؛ نيت يلع ىَلَص ئم لَ مس هل الا
 ىَلَص هللا ُلوُسَي َّل َلاَق َلاَك ٍدْعَس ِنْب ٍلْهَس ْنَع ُهَجاَم ِنْبا ِثيِدَحِل ِءوُضْوْلا َدْنِع َدْنِع اًهْنِمَو .ِةَماَيِقْلا
 .مُلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىّلَص يلا ىَلَع ْلَصُي ْمَل ْنَمِل َءوُصْوَآل َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا

 اًعيَش ْمُتيِسَن نإ مْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص يلا نع ٍسّنأ ِثيِدَحِل ءْيشلا ٍناّيْسِن دْنِع اَهْنِمَو

 انك اطل ذب اهم . يِنيِدَمْلا ىَسوُ وُبأ هاَوَر ىَلاَعَ ُهَللا ءاَش ْنِإ ُوُرُكْذَت ّيَلَع اوُلَصُن

 هٌلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِفيِرشلا ِهِربَ 5 راي َدْنِع اَهْنِهَو .ةَعاَمْجَو ِْيِدَمْلا ىَسوُم وُبَأ ِهِنلِإ بهذ
 مْلَسُي ٍدَحَأ ْنِم و اَم َلاَق َمَلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا َلوُسَر نأ َرْيَرُه يبأ ْنَع َدْداَد يبأ ِثيِدَحِل

 لج لع ىلص نم راس ئبل ىذتت مالشلا هنأ ذأ شح يسدذ أع ل هد لإ يَ

 َلاَق فَلا سَ نْب سؤأ ْنَعْف اَهَتَلَلَو ٍةَعْمْجْلا َّمْوَي اهئ ٍرائكإلاب ذمَألا َدَرَوَر . هٌتْغِمَس -
 هيِفَو َمَدآ هللا َقَّلَح هيف ٍةَعْمْجْلا َّمْوَي : ْمُكْباَيَأ لضفَأ ْنِم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا ُلوُس

 اوُناَق ْيَلَع ٌدَض د فام لإ دي لشل [ي لع رو ةفحشلا يهز ةخللا دير ضب
 ىَلَع ٌمُوَح هللا ّنِ | َّلاَف تيِلَب ْيَأ َتْنَرَأ ْدَكَو َكْبَلَع ائئالَص ُضَرْعُت َفِْيَكَو هللا َلوُسَر اَي
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 .ُهدْيَغَو ةَميِرُخ نبا ُهَحْحصَو ُهْدْيَغَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ءايبْنألا داَسْجَأ ٌلُكأت ْنَأ ضزألا

 رائْكإلاب رفا َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص ْيِبْئلا ِنَع َةَماَمُأ يب ٍدح ْنِم ْيَقمنَبْلا ىَوَر ُدكَر

 يف ةمكلا ام تلف نإ للملا وفل لل تو طل لس ع شل

 ملا ُنْبا َباَجَأ اَهَتَلْبَلَو ٍةَعْمْجْل أ َمْوَي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ِهْيَلَع ٍةالَّصلا َنِم ٍراَثْكإلا ةبِص

 هيف هْيْلَع ةالّصلِل مايا ُدْيَس سة مَ مانا ديس َمَلَسَ علا ىَلَص لا وُ نأ

 ُهثَلاَت امك رِآلَو اَينُدلا يف ُقأةئلاث ريح ْلُك نأ َيِحَر ىَرْخأ ٍةَمْكِح َعَم ِهِرْيْعِل ْثَسْيَل ُةْيزَم

 ةَماَرُك ُمَظْعَأَو ٍةَرِجآلاَو ايْنُدلا يربح َنِيَب يم ِهتْمأل ُهللا ْعَمَجَق َمّلَسَو ِدَْلَع ُهَللا ىّْلَص ودي ىَلَع
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 ٍةنَجْلا يف ْمِهِروُصَق ٌهَو ْمِهِلِزانَم ىَلِإ ْمُهَْعَب هيف َّنِإف ِةَعْمْجْلا َمْوَي ْمُهَل لّصخت اَمْنِإ ْمُهَل لّصخَت

 هللا مهني هيف مَ مويو ايثذلا يف م ٍديِع ُمْوَي َرُمَو َةنَجْلا اوُلْخَد اَذإ ْمُهَل ٍديِزَمْلا ُمْوَي َوُهَو

 ىَلَعَو ِهبَّبَسب هبسي مهل لضعو ةرأزغ ان ل غو مياس ريال وجياوعذ مايلي ىلا

 حاصلا نم اوكي نأ لح نم ليلا دو هِدْمَحَو هرْكش نك مْلَسَو هِيَ هللا ىَلَص وِ

 .َمَّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىْلَص ِهِتلْيَو ميلا اًذه ين ِهْيَلَع

 لورق كيداحأ يف اهب حيِرضُلا َرَو ذك َمَلَسَو لع هللا ىَلَص لَ ٍدلَّصلا ٌةَليِضَف اَمَأَ

 ّىَلَع ىّلَص ْنَم ّمْلَسَو ِهَِلَع هَل ىَلَص ّيِبنلا ِنَع يره يبأ ٍثيِدَح نم ٌملْسُم هجر أ ام اهلك

 لا ىلص نيل ذأ لغ لل يَ باطلا نيو نع .اًرْشَع اَهب ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص ةَدِحاَ
 ْرْشَع ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ٌةَدِجاَو َكِتمَأ ْنِ َكِْيَلَع ىَلَص ْنَم َلاَقَق يِناَنَأ َليِرْبِج نإ َلاَق َمّلَسَو ِهْبلَ

 3 وُسَر ّنَأ ٌةَحْلط يِبأ ْنَعَر .ةحشصَو يلو يبطل ذو تاج رغم عَ تاَولَس

 نإ هللا َلوُسَو اي اوُلاََف ههجَو يِف ىَرُي ُروُرْسلاَو مْوَي َتاَذ ءاجج م اََو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّنَص هللا

 ٌّلَجَو ٌّرَع َكََر نأ َكِيِضْرُي اَمَأ دّمَحُم دْمحُم ا َلاقَق ُكَلَمْلا يِئاَنأ ؛ ُهْنِإ َلاَثْك َكِهجَو يف َروُرُسلا ىَرت

 ْنِم ٌدَحَأ َكِنَلَع ْمْلَسُي َالَو اًرْشَع ء هيلع ُتلَص ألإ َكينَأ نب , ٌدَحَأ َكْيَلَع يلَصُي آل ُهنِإ ُلوُقَ

 . ةُرْيْغَو ُدَمَحَأ ُماَمإلا ُهاَوَر ىَلَب َلاَق اًرْشَع ِء ِهْيَلَع ُتْمْلَس الإ كتم كيم

 مل ةالَص ْيَلَع ىَلَص ْنَم لَ مس هِيَ هللا ىَلَص هللا َلوُسَو نأ ةمي نب راع ْنَعَ
 ةَمخأ ٌماَمإلا اور كي ذأ َكِلذ نم ُدْبَع لفيف ّيلَع لص ام ِِيَلَع يْلَصُت ةكيئالملا لَ

 مَلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ٍلوُس ّر ىَلَع ىَّلَص ْنَم ٍصاَعْلا ِنْب وِرْمَع ِنْب هللا ٍدَبَع ْنَعَو .ُهُرِيَغَو

 مالا اور ركل ذأ َكِلذ نم دبع لِيَ ةداَص َنيِعْبَس اَهب ُهفَِيالَمَو َِْلَع هللا ىّلَص ٌةالَص

 يئالض نب كَ لأ مك ةالطلا بأ ي يّنِإ هللا َلوُس ر اَي َلاَق بْعُك نب ْيَبَأ ْنَعَر .ُدَمْحَ

 َتْفِش ام َلاَق ٌفْضْئلاَف ُتْلُك كَل د ريح َرْهَف َتذَز ْنِإَو ٌتْفِش ام َلاَق َعبدلا ُتُْق تْفِش اَم لاَ

 كَل ُلَعِْجَأ تلق كل دْيَح < وهف تذز إو تنِش ام لاك نيكأتلاك تلق كَ يح رهف تفز نإ

 ٍةدلّصلا ُاَرْفإ ُهَرْكْبَو يِوَرْنلا َلاَق ءُيِذِمْرَلا ُهاَوَر َكِبْنَذ ُْئْغُيَو كمه ىّنكُت اذ َلاَق اَهْلُك يت الص

 ىَلَع َنوُلَصُي َُتُكِبَالَمَو هللا نإ : ىَلاَعَت ِهِلْوَ يف اَعَم اَمِهب رمألا دوُروب ُلَدَتْساَر مآلّسلا ِنَع

 يِراَبْلا حبق يف َلاَكَو 827 :بازحألا] «ايلاوُملسَ لَ اوُلَص وثم مآ نيا اه اي بلا

 ُهنِإَ َرَحآ ٍتْفَو يِف َمَّلَسَو ِتْنَو يِف ىَّلَص ْوّل انأ ًالْض أ َمْلَسُي لَو ةالّصلا َدِرْفُي نأ ُهَرُكُ ُهنِ

 .ًالْئَتْمُم ُنوُكَي

 نسي



 ُتِلاَثلا ْلْصضَمْلا

 ِهِلآو ُمالَسْلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع هباَحْضَأ ةَبَحم رك ي يف

 م

 ةيبتجأ مقلع هللا َيِضَر هتيَرُدَو هِتنَب لَو دي هيِباَرْقَو

 رعت كل لم عش يس لذوات ا
 أ اًبسن ِهْيلِإ ىمكلا ِنَم كرب ىلغَأ ُهاَبَحَو ٍرِهاَْلا هِلْضَف ْنِ هب ُهّمَع اَمِب ُهٌصْحَو هاَِس ْنَم عيمجج

 ةلمج ُةبحَم َضَوفَو هِيَ لاك بف هوم مرو ةَبْحُصَ َرضْن ِْيَلَع ىّوَطْلا ِنَم َعْفَرَو هب
 *« ىَبْرُقْلا ين ادَوَمْلا الإ |اًرأ هبلَع مُكلأسأ ال لق» : ىَلاَعَت َلاََقِيْردَو ٍمُظَعُمْا ِهِئَب له

 ُةَمِطاَفَو ْيِلَع َلاَق ٍءالُؤه َكُنباَرَك ْنَم هللا َلوُسَر اَي اوُناَق ْتلْرَن اَمَل اهّنَأ ىَرْرُيَو [7 : ىروشلا]
 «اريوطت مُكرهطبَو ٍتيبلا لفأ سجل ْمُكنَع بهل هللا دير امن ١ :ىَلاَعَت َلاَقَو اًمُهاَتِباَو
 َيِضَر ٍساّبَع نا ِنَعم َِيآلا هله يف ِتيَبْلا يلف ٍداَرمْلا يِف فيلما دقو 7 : بازحألا]

 .ٌةمرْكِع ْنَع ٍمِتاَح يِبأ نبا ُهاَوَر َمّلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص ْيِْلا ٍءاَسِن يِف ْثَلرن ان اَمُهْنَع ُهَللا

 ْذِإ هتئَب يف ناك َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا ٌلوُسَر نأ اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَمْلَس مأ ْنَعَو
 ّيِلَع ءاجف ثلا ِكئِباَو ِكَجْوَر يِذا لاق اه ِهْيَلَع لحد ةريِرح اف مي ةَمطاَف ثااجج
 يف انأَ ْتَلاَك ءاَسِك ُهَْحَنَو ِةَريِرَخْلا َكْلَي ْنِم َنوُلُكَأَي اوُلَعَج ِْيَلَع اوُلَخَدَف ُنْيَسُحَو ٌنَسْحَو
 ّلهأ َسْجّرلا ْمُكَْنَع بِهِ للا ُديِرُي اَمْنِإ9 : بألا هذه َّلَجَو ّرَع ُهللا َلَرْنَأَف يْنَصَأ ٍةَرِجمْحْلا
 جَرْخَأ مث هب هب ْمُهاْشَعَو ءاسكلا لضف دحأَك لاق :بازحألا] 4اًريهطت ْمُكَرْهطُبَو تبا
 ّسْجَولا ْمُهْنَع ْبِمْذَأَك يِتْماَحَو يِتيَب له ِءالُؤه ْمُهّْللا َلاَق ْمُ ءاَمّسلا ىلإ اهب ىَولأَك ُهَدي
 ِتْنِإ َلاَقَف هللا َلوُس اي مم انأو ثلقف يلا نم يبأز ثلخالا ثلا ازيوطت مرو
 يلع هام دْيَلَع ُبَصْيَو اًراَِص ُمَطْقُب مخل َُريِزَْلاَو .ُدَمْح أ ماَمإلا ُهاَوَر ِرْيَخ ىَلِإ | ِكْنِإ رْيَخ ىلإ

 ًطْرمْلاَو رْعَّش ْنِم طْرِم ُءاَسْكْلاَو ٌةَديِصَع َيِهن ٌمخْل هيف نكي ْمَل إف قدا لع ْرَذ جَضْن آ اذِإَ

 . يِتّصاَح ْيَأ يِتْماَحَو ٍطيِخَم ِرْيَغ ٍبْوَن لك َوْه

 مْلَسَو ِوْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر َر لاَ لاَ ُهنَع هللا َيِضَر يِرَدُخْلا ٍديِهَس يبأ ْنْعَر

 ل هللا يي املإ) ةاو يسشَو ينو لع يف يف واح يف لا ءلخ
 ايف َماك لاَ مقرن ؛ ليز ْنَعَو [”"'' : بازحألا] 4اريوطَت مكره و تِبَرَل بلا لأ ّسج رلا ْمُكَنَع
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 امّدِإ سانا اَهيَأ ُدْعَب ام أ لاَ مث ِهْيَلَع ىتلأو ةللا دو اي مَّلَسَو يلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَ
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 اهل نيل يلق مكيف كرا ي ينو ُهَبِجَأَك ٌلَجَو رع يّبَر ُلوُسَر يِينأب نأ ُكِشوُي ْمُكلْنِم ْرَشَب ان

 هيف ُكَحَو هب اُدُخَو ٌّلَجَو ْرَع هللا باَتكِب اوُكّسَمَتف ُروُئلاَو ىَدُْهْلا ِهيِف ٌلَجَو رع هللا ُباَتِك
 هتَْب ُلْهَأ أ 1ك ديزل ليك بارق ثالث رب زفأ ين ل كرف يتب لفأو لاق م هيف بَ

 ريق ٌةقَدَصلا مرح ْنَم هِيَ ُلْهَأ نكلَو هِيَ لأ نم ُهءاَسن نإ ىلَب لاق هِي ٍلهَأ نم هوا سَ
 ْمَعن َلاَق ٌةَقَدّصلا مرح ءالْؤه ْلُك لبق ٍسابَحْلا َلآَو ٍليِقَع ْلآَو ِرْفَْج ْلآو ْيِلَع لآ َلاَق ْمُه ْنَ
 س ضصسرهس م اس ري”

 .ٍنوُصَم سيِفَن ِءْيَش لك ُلّقْتلاَو اسم هجرخ

 يف تالخات مس هنآ للا ىلص أل اس نأ ميما زف ْريَدَك ْنم ُكُشَيَاَلَو |

 ْمُهْنأ ىَلَع َروُهْمَجْلا نأ لفت َدَب ُةْيِطَع نبا دابا اًذهَو ّنُهَعَم مالكا ٌقاَيِس نِإن ِةَمِ ٍةَميِركْلا َةيآلا

 ين مُلَسَو ِهبَلَع هللا ىَّلَص يللا ِنَع ٍديِعَس وُبَأ ىَوََو «ُنْيَسْحلاَو ُنَسَحْلاَو ُةَمِلطاََ ّيِلَع
 دعم ليخ الا با ينمو هلا بلا مح رات إو بيت ىفأ أ كو

 ىّبَح اَنرعْفَي ْنَ اَمُهّْنَأ يِنربخأ ريَِحْلا فيِطّللا ّنِإَو يتب ْلهَأ يت َرْثِعَو ضذألا ىَلِإ ِءاَمّسلا ّنِم

 .ةبراكَأَو ةلهأ لجل ُهرْثِعَو .اًمهيف يِنوُقلخَت اًداَمِب اوُرَظْاِف ٌضْوَحْل ّيَلَع ادب
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 ُاَوَر ِهِتْيَب لَ يف اَدَمَحُم اوُبُقْرا ُساّنلا اَهُبأ لاَ ُهنأ هنع هللا َيِضَر ٍرْكَب يبأ ْنَعَو 8# ماو

 َُاَرَقَل اًضِنَأ َلاَكَو «ْمُموُذؤُت الَو ْمُموُطفا ُلوُق َ, ِهْيَلَع ُةَظْفاَحُمْلا ِءْيّشلِل ٌةَبقاَرُمْلاَو . ُيِراَخُبلا

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَقَو يِتئاَرَق نِم لِصأ ْنَأ ّيَلِإ ُبَح أ ُبَحَأ َمَلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر

 يِفَو يِذِمْرُتلا ُهاَوَر يِبُْحِب يِتئَب ّلْهَأ اوُبِحْأَو لا بحب ينرطجأو هب مدي امل هلل اوبجأ

 . ٌقِفاكُم َوُهَف ِتْيَبْلا لْهَأ ضْمْب نأ ْنَم َدَمْحَأِل ِبِقاَتَمْلا

 ُيِلعل لاق َمْلَسَو ِهيََع ُهَللا ىَلَص لا نأ ٍصاَفَو يِبَأ نب ٍدْعَس ِثي ِثي ٍدَح ْنِم ٌيِراَخُبْلا يِفَو

 َنوُكَت ْنَأ ىضزَ ان رحآ طل يِفَو يدب يبل هلأ الإ ىسوُم نم نورا ٍةلزنَمب يني تأ

 ىلع كِل لك ىو : ٍةَيَح يف ةَفيِلح لاك اَمْنِ ٌنوُراَه َناَك اّمَلَو ىَسوُم ْنِم َنوُراَه ِةَلِزئَمِب ين
 نع ال يزمزألا يد اك هنتي مس لَ هل لس لإ يع الن صيصخت

 9 مالشإلا َآلَو َكِلْذب يِيْعَي ُهْنع ُهَللا َيِضَر ُيِعِفاشلا لاق ُدَقَق الْوَم ٌىِلَعُف ُهالْوَم ٌتْنَك

 يِوُرَو ١١[ :دمحما هل ىلؤم ال يفك واوان نيا ىؤت هللا أب كيل :ىَلاَعَت

 ُصْلَخُمْلا جا رخخأَو دمخأ مامإلا ُهَجَرْخَأ يِنذآ دق ايِلَع ذآ ْنَم ” لاك َمْلَسَو هيلع ُهَللا ىَلَص هل

 اوُلِمَعَو اوُنَمآ نيِْلا ُّنِإذ : ىَلاَعَت ُهَلْوَق نأ ٌشاَّقئلا َرَكَذ ْدَقَو ييْبَحَأ ْدَقَف اًيِلَع ب ٌتَحَأ ْنَم ُيِبهّذلا

 ةيتعلا نب دمحم لَو ْيِلَع يف ثْلزك 145 :ميرم] 45و نلخلاْمهَل لمجََس ٍتاَحلاَصلا

 .ِهتَب َلهَأَو اًيِلَع ُبِحُي َرُهَو لإ اًئِمْؤُم ُدِجَتأل
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 أ لا ىلَص ولا وش ىلإ بالا بأ ةتليا شات اهلع هلا ينو طي ثلاث

 ْنَمْف يّئِم ٌةَعْضَب ٌةَمِطاَف نإ ْيِراَسْبْلا يِفَو ُيِذِمّْلا ُهاََر ِهَْلِإ ٍلاجّرلا ٌبَحَأ اَهُجْوَرَو َمُلَسَو
 يفو عي اهب نم نأ ىلع هسا هب لاو مخألا عَ عض .يِنَبْضْعَأ اًهَبّضْعَأ
 يإ هللا ٍنيَسحَو ٍيسَح يف لَ مَّلَسَو لع للا ىَلص هلأ ديد يب ةماسأ ٍثبِدَح نم زل

 ام َلاَق َيِفَلُسلا ٍظِفاَحْلا َدنِع َُرْيَرُم يِبَأ ِثيِدَح يِفَو ءاَمُهّْبحُي ْنْم ٌبِحَأَو اَمُهْبِحأَف اَمُهبِحَأ
 هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ذأ َكِلَو اوم ياتيَع ثشاثألإ طق ْىَلَع ْنْب َنَسَحْلا ُتْيَأَر
 هبف َرظَنُك ٌءاَقْنيَف ٌقوُس اتفج ىّبَح َيَلَع ْأكْئاَو يِدْيب ٌلحَأَك ٍدِجْسَمْلا ين اَنَأَو اَمْوَي َجَرَح مّلَسَو

 ف قو ىلح قطب كلغ نب ندا ل لق ينال لق ف دجنملا يف نلج ىلع عج
 ْمهْللا ٌلوُقَيَو همه يف ُهَمْك لِي مت ُهَمَه ُحََْي َمْلَسَو ِِنَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلْعَجَف هِرْبِح

 . تام ثالث هِي ْنَم ٌبِحأَو هج ُهْبِجَأ ين
 يف يَِم اك اَمُهمأَ اَمُهاَأَو نيد ْبَحَأَو يِبيَحأ نم مل و يلع هللا ىَلَص َلَكَ

 ٍةَهِج ْنِم ُلَب ُماَقَمْلا ٌُتْيَح ْنِم ؛ َةيِعمْلا انه ِةّيِعمْاب ُداَرُملا ٌسِئَلَو ُدَمْخ *أ ُهاَوَر ٍةَماَيِقْلا ْمْوَي يِتَجَرَد

 َنيِهبْلا نم مهمل هللا ْمَمنَأ نيا عم كيلوأت» : ىَلاَعَت ِهِلْوَق يِف اَمُك ٍباَجِحْلا عْفَر

 َرهَو َنَسَحْلا َلَمحح ركب اَأ ُتْنَأَو َلاَف ِثِراَحْلا ِنْب َةَبْقُم ْنَعَو [9 :ءاسنلا] 4َنيِقيَدَّصلاَو

 سائل مل لع هللا ىلَ َلاقَو كاسي ْيِلَعو نا اهي يل يباب هش يبأب :لوُ

 ا عاوشلو هلل مكبس ىلح للا ل َبْلُك ُلُحْدَيَآل ِهِدّيِب يِسْفَن يِذْلاَو ُهْنَع ُهّللا َيِضَر
 و يِذِمْرُتلا ُاَوَر هيبأ ُرْئِص ٍلُجّرلا ْعَع ء املإك ين ذقك يلع ىذآ نم لكلا هانا
 1 ُديِري ٍِدِجاَو ٍقْرِع ْنِم ٍناَتَلْخَ َعَلْطَت ْنَأ وئّصلا ُلْصَأ ِريِثَألا نبا َلاَك . . ٌحيِجَص نَسَح
 . ٌدِجاَو يبأ ٌلْضَأَو ٍساّبَعْلا

 ةَرِفْغَم وِدْلَوَو ٍساّبَعْلِل ْرِفْغا مُهّْللا لاق مث ٍءاَسِكِب هيو ماسلا ٌهالَّصلا ِهْيَلَع ُهَلْلَجَو

 نبا ِةَاَرِر يِفَو ُيِذِم هلا هَ وِيلَو يف ظنا مه | هْنْرَمَس الإ اَبْنَد ُرداَعُت ال ٌةَئِطاَبَو ٌةَرِهاَظ

 يِرِْعَو يِتْيَب ُلهَأ ءالؤه ّنِإ ْمُهّللا َلاَقَو ٍةَرْمْحب حب ٍةَطْطَخُم َءاَدْوَس ُهَل َةَلْمَشب م ْمُهاَطَع ٌيِرَّسلا

 أ اإ ببال ع يلا يف يل لذ خلا ذي عمت ثا نم عشا
- 
 عع ار

 يئس ةانكلا ةلْشلاَوَمَْسَو لع هللا ىّلَص هَل ةرينُم نيب لا َنَّمَأَو ُباَرْثلا ُه رَدَعلاَو

 اسأ ين ٍبِلاَط يبأ ِنْ ٍيِقَعِل َلاَق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا 1 امَتْشُي ُهّنأِل َُلْمَش

 1و يع ذل رك كب قل ين ع نب ملشأ كد امل اخو يب كير اخ نبش
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 نأ ٍديِمَس يِبأ ْنَع ُةَحْحَصَو ْمكاحلا َجَرْخَأَ «يبأ ربح نم ِثراَحلا ُنْب َنايْفَس بأ نيش ما
 ْمْلْعاَو نائل ُهّللا ُهَلَحْدَأ أل ألإ دَحَأ ِتبَبلا له اَنْضُفْبَي ال َلاَق ْمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَ

 ُحالِطْضِإلا عك ْذَكَو ةَباَقتم اَهيِناَعم ىَتْرُقْلا يِوُدَو ُهَترْثِعَو ُهتَْب َلْهَأَو ُهَلآ ةعَبزألا ٌظاَْلألا نأ

 ىلإ َمِطَقْلا ْمُث ٌيِساَّبعْلا ٍنوُمْأملا ماي ِءاَرْضَحْلا 3 ٍةَفْطَّشلاِب ٍفَرَّشلا يِرْذ ِنيَب ْنِم ْمِهِصاَصِيْخا ىَلَع

 نَع اوُراَتْمَي ْنَأ ٍةَئاِمِعْبَسَو َنيِعْبَسَو ِثآلَت ًةَئَس ُفَوْشَأْلا ُكاَطْلْسلا َرَمَأَ ِنِماَلا ِنْرَقْلا ٍرِخاَوَأ

 ْ .امِهرْيْغَو ٍمأقلاَو َرْصِب كِل ليَ مِئاَمعْلا ىَلَع ٍرْضُح تِئاَصَعِب ٍس املا

 َنيِذْناَو هللا اوشن ةقكنو : ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس َلاَثُك ْمِهْيَلَع هللا ُناَرضِر ُةَباَحصلا اَمَأَو

 نأ ىَلاَعَتَو ُةَئاْسْبُس َرَبْخُأ ٍةَروُسلا ٍرِخَآأ ىلإ [19 :حتفلا] «ْمُهَتَب ُءاَمَحُر دعا ىلع هاد غن

 ُلوُسَر ُدْيَحُم9 لق بالو لق رف دَغ ْنِم اّقَح ُهُلوُسَر َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص اًدّمَحُم اَنَدْيَس
 ريع

 ٍراّفُكْلا ىَلَع ءاَدِشَأ ُهَمَم َنيِذْئاَرِل :َلاَقك ِهياَحْصَأ ىَلَع ءاكلاب ىَنَت ْمُك [19 :حتفلا] © هّللا

 ٍَلِذَأ ُهَن هنوُبحُيَو هيجي مَن هللا يِأَي َتوَسن : ىَلاَعَت َلاَق امك 5 ا معفلا] «هتيب ام

 ةَمْح لاَ ٍراْفُكْلا ىَلَع ٍةَدْشلا ْمُهْفَصَرَف 4 :ةدئاملا] 4َنيِرِفاَكلا ىَلَع ٍةرِعأ َنيِنمْؤُمْلا ىَلَع

 ْمُهئنَس ُهَبَجغَأ ْمِهِتَلِإ َرظن نم ماعلا صآلخإلا عَ ٍلاَمْعَألا ة ٍةَرْثكب ْمِهْيَلَع ىتل 4 نش راَيخألا

 ٍةاَر رولا يف ْمِهْلْكَم َكِلْذِل ىَلاَعَتَو ُهْن هَلاَحْبَس لاَ مث ْمِهِلاَمَْ د مي سال لع

 ْىَأ [9 : ستفلا] 4ُهَرْرآَقط هَحاَرْقَأ يأ [؟9 : حتفلا] «ئاطَش جرخأ ِِزْوَك ليجنإلا يف مه كَمَو

 *َعاَرُرلا ٌبِجْعُي هِقوُس ىَّلَع ىَوَتْس ناق» َلاَطَق بش 4 :منلا] «ظلفتساك 1ك هن

 ُهوْرْرآ مل سو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍدْمَحُم ب ُباَحِضأ َكِلْذكُف و َمثَم ٌنْسْحَو ُهُظَلْغَو ُهْنوُق 9 : حتفلا]

 ُماَمِإلا ٌعَرَقْلا يلا هله ْنِمَو َراَمكْلا م مهب ٌظيَِيِل ظيِفَيِل عّْرلا م عم ِءطُّشلاَك ُهَعَم ْمُهَف ُهوُرَصَنَو ُهوُدْيَأَو

 .ُهّللا ُهَمِحَر ٌكِلاَم

 هَطاَخ ْنَمَو ْمُهَتوُظَِي ْمُنَأِل لاك ٌَباَحّصلا َنوُضْْي َنيِذَلا ٍضِفاَوولا َريِفكت هلع اور يف

 َاَحَصلا ٍلْضَف يف ُتيِداَحألاَ ِءاَمَلْعْلا ّنِم ٌةَعاَمَج َكِلْذ ىَلَع ُهَقَئاَو ُدَقَو ٌرْفاَك َوُهَف ؛ ُةباَحُضلا

 هللا ُدْعَرَو اًميِظَع اًوُجَأَو ٌةَرِفْعَم َرِفْعَم هللا ْمُهَدَعَو َدَقَو ْمُهِنَع ُهاَضِرَو ْمِهَْلَع هللا كان يِن و ٌةَريِثَك

 نأ يِبتلَب لَ هللا َيَِو كلام مالا لا ٠ .ميلقلا غبشلا وَ هيل لْمأل قدمو قع

 َنيّيِراَوَحْلا َنِم ٌدْيَخ ِءالُؤِهَل هللاَو َنوُلوُقَي َمأَشلا اوُحَْف َنيِذْلا ٌةَباَحَّصلا اَوَأَر اذإ اوُناَك ىَّراَضُنلا
- 

 م

 يب اًمظَعُم مهو َلَرَي مل هب ةَباَحّصلا اًصوُصخ ةيِدّمَحُمْلا َه ةمألا وذ نك اوَُدَصَر اَنَعْلَب اًميِف

 «ليجنإلا يِف ف ْمُهْلْكَمَو ٍةاَروتلا يف ْمُهْلَكَم َكِلْذ» :ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس َلاَق امك ٍةيهلِإل ِبْنَكلا

 هلل : متفلا]
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 ةَعاَس ْوَلَو َنيِعِلْسُمْا َنِم ُهآَر ؤأ َمْلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبنلا َبِحَص ْنَم ُيِباَحَّصلاَر

 ىَّلَص ُةَباَحْضَأ أ نأ ىَلَع ٍفلَحْلاَو فّلسلا َنِ ِهاَمَلعْلا ُروُهْمَج َعَمْجَأ ْدَكَو ٌكِلُذ ىلَع َتاَمَر

 ىَرَر اّمِل َنيِبْرَقُمْلا ٍةَكْبالَمْلا ٌصاَرَخَو نيِيبلا َدْمَب ْمُهْلَصْنأَ هللا ٍقْلَخ ُرْيَخ ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا

 ينزك بالا يح لاق مأتو ل لل ىلَص نا ذأٍدوغشم يللا ٍدنَع ثيدح نم راب

 . ْمُهَنولَي َنيِذّلا ْمُث ْمُهَنوُلَي َنيِذّلا ْمُ

 1 ؛ اوُكْرَتشا ٍبِاَمْتم ٍدجاَو ٍناَمْر ْلهأ ناو يراَبْلا حفق يف نا
 لاه ىلإ[ أََرْشَع ْنِم اَمديِدَحَت يِف اوُمَلَتلا ٍناَمّرلا ّنِم ِةَدُم ىَلَع ُنّلْظُيَو ِةَدوُصُقَمْلا
 أم ُرْخآَو ةيعشلا تيعلا ل يف ملص لع ذلا للص بلا قب زل ١ ٌنيِرْشِعَو

 . لا ىلع ا ةلس هو كاك يلا لا نإ راع ليلا بأ الخ ال هني تان

 لأ أ ْنَم ِةَرْثكِل ىَلاَعَت هللا لإ اَهُملََ الق َملَسَو هِيَ هللا ىْلَص ِهباَحْأ ُدِ اًمَأَو

 ٍةلاِم ْنَع ضيق ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنَأ َيِوُر ل و مس أَ اللا ىلض تام لأ ىلإ تخيل

 اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٌرَمُع مّ ِرْكَب وُبَأ اًعاَمْجِإ ةْنْسلا لأ َدْنِع لج يقفلطإلا ىلغ فَ
 ُناَيْفُس هب َلاَق ْنّمِهَو اَمُهْنَع هللا َيِضَر َكاَمْثُع ىَلَع ْيِلَع ميِدْقَت ىَلِإ فَلّسلا ُضْعَب َبَمدَو
 رخآلا ىلع امغذخأ لضم ال يأ تفَرلا كلام نغو امنع مييفت ىلع وُهنَجلاَو يرون
 بسلا ْمُك ةعبَألا ُهاَنَلُحْلا ْمُهَلَضْنَأ نأ ىَلَع َنوُمِمَجُم اًئباَحْصُأ ٌيِداَدَْبْلا روُصْنَم وُبأ املا َلاَ
 ّنْب ٌرِماَع َةَدْيَبُع اَبأَو ٍفْرَع َنْب ٍنْمْحْرلا َدْبَعَو نيِعَسَر ادْعَسَو َرْبْدلاَو ُةَحْلَط ينعي ةَرشَمْلا ُماَم

 ىَوُر ْذَنَو ؛ٌتيِداَحأ يف ٍةئمْلاِ م انو بلع الا ىلض عيل مغرب نا هَ اج

 َضَرَتفا هللا نإ َلاَق ُهّنأ هْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص يلا ِنَع اًعوُقْرَم سن ْنَع ٍضاَّيّرلا يف ُيِرَبَطلا

 ْنَمُف جَحْلاَو َمْوُصلاَو َةاَكُرلاَو ٌةالّصلا ضَرَتفا امك ْيِلَعَو َداَمثُعَو َرَمُعَر ِرْكَب يبأ بح * ْمُكِيَل
 .جَحْلا آلَو ٌمْوّصلا الَو ُةاَكُرلاَو ٌةالَّصلا ُهْنِ , لبث لك عهلضت رك

 ؛يِتنَأ ىلَع ٌبِحاَو ركب يبأ بح * َمْلَسَو ِهْنَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا ِنَع اًضْيَأ سنأ ْنَعَد
 ل ا ىلع هلا وشو أ نأ نع اصلا وأ

 ٌلَوُس راي اولاق ياو َِِلَو ني مجيد | ىلإ عل يلإ ىلع ينوبعأو يب اوُكدَسَو ينو م

 ٍلاَق ُكاَيِإ يّبُحب كوُبحأ اًمْوَق ركب اَبأ اي ُبِحُت الأ يِباَحْصَأ ْمُكنَأ ال َلاَق كُئاَرْخِإ ٌنْحْئ اَمأ هللا
- 
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 قب ٍلآك َمّلَسَ َّلَع ُهْللا ىَّلَص ُلوُسَولا ُهبَحَأ ْنَم ٌةّبَحَمَن َكاّيِإ يّبْحِب َكوُبَحَأ اَم ْمُهّبَحَأ
 ُهيَسَم َّنأ َّنَأ اَمَك َمّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس د اخ ىلع 1 عل يبو اح

 نم ُضْفُبو مهاداع نم وادع َكِلذكَر اع لا يح ةَبَحَم ىل ةَمالَع ٌمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع
25 

 دحَت آل : ىَلاعُت لاَ ُهْضِْبي ْنَم ٌضْمِبَأَو ُهْبحُي ْنَم ْبَحَأ ايش ٌبَحَأ ْنَمُ ْمُهْبَسَو ْمُهْضْمُنَأ

 هئْبَب لآ ٌبَحَف [؟؟ :ةلداجملا] «ُةَلوُسَرَو هللا ٌداَح ْنَم َنوُداَوُب ٍرخآلا مؤهلا هللاب َنوُنمْؤُي اًمْوَق

 ّنِم ْمُهْضْعُبَو ِتاَئْيَعَتْمْلا ٍتاَبِجاَوْلا َنِم ِهِجاَوْزَأَو ِهِدالْوَأَو ِهباَحْضَأَو ُمالَّسلاَو ُةالّصلا ِهْيِلَع

 .ِتاَكِلْهُمْلا ِتاَقِبوُمْلا

 ىَلَع يني ْنَأِب مهب ِءاَدِيقألاَ ْمِهِقوُقَحِب ماَيِقلاَ مهرِبَو ْمِهِربِقْرت ٌبوُجو ْمهِتِبْحُم ْنِمَو
 أب هيلع كلا ن ٍنْسْحَو ُلاَجم هيف ٍلْقَعْلِل َسْيَل ام م ْمِهِلاَوُ ب ٍلَمَعْلاَو ْمهِتالْخَأَو ْمهِادآَو ْمِهيَس

 ىتنأ ْنَم ْنَمَو ٍديِجَمْلا هباَتِك يف مَع هللا ىتثأ ذقك ميلظنثلا ٍدُق ىَلَع بِلا موِفاَصْوأب اوك

 ألا لَصلأ نأ فتم نم يِارِْل نيا يَ مالسإلا ُخْبَش بش لاق ِءانْثلا ُبِحاَو وُهَف ِهْيَلَع ُهَللا
 ْنِم ٌرْئكأ اّيَِع ٌبَحُأ كل ّيِلَع م داَمثُع مث ُرَمُه ْمُك ركب وُبأَمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص اهي دعب

 ًَمرَأل ُهّبَحَمْلا ٍذِإ ٌكِلْذِل ىتْعَم آلف بِي ُةّبَحَم وكما ُةبَحَمْلا تناك ْنَف الكم ٍرْكَب يبأ

 ُهْبَحَأ ِهِْوَكِل ٌىِلَعِل ْلضَمُم َوُهَف ِهِبلقب امَأَو هِناَسِلِب الإ ركب يبأ ٍةبَِضْفَأِب فر رَثعَي ْمَل اَذُهَو ِةيِلَضْمَأِلِل

 يرينا ةبحم ةوركذملا ةبحملا تناك نو وجي أل اهو ركب يِبأ بح ىلع ها يبد بحت

 . مّلْغا ُهَللاَو هيف ٌءاَتِتْمأ الق ي يِئاَعَمْلا َنِم َكِلْذ ِرْيمِل زأ ُىِلَع ِةيرُذ ْنِم ِهِنْوَكِل

 ْكَوُي مل نم ْمْلَسَو هب ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِلوُس ُدّرلاب ٌنِمْؤُي ْمَل ُيِرْتْسْتلا هللا ِدْبَع ُنْب : ُلْهَس لاق

 نم ْمُهَب مق يأ مُئِب ْرْجَش انَع كاننإلا اضن ْبجَ انو هَرِماَوَأ ٌرِعُب ْمَلَو ُهَباَحْصَأ

 ٍةَحِداَقْلا َنيِعِدَتْبْمْلاَو ِةَيْشلا ٍلالُضَو ٍةاَوُرلا َِلَهَجَو َنيِخَرَوُمْلا ٍراَبْخَأ ْنَع ُباَرْضِإلاَو ٍفاليخألا

 لم ايف ْمُهَل سعي نأ اوكسْمَأَف يباححضأ َرِكُذ اذ َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص َلاَث مهم ٍدَحأ يف
 لمَأ ْمُهْذ ذإ جراخَمْلا ُبْوْصأ مهل َجَرْخُيَو ٍتاليرأتلا ُنَسحَأ نتا نب م ْمُهَنيَب َناَك اَمِيِف َكِلْذ ْنِم

 ْمُهْنْيَب َمُقَو اَمَو ِهِضْعَب ُداَريِ لوطَي اًمِم ْمِهرْزَم ْنِم ُدوُدْعَمَو ْمِهِيِقانَم يِف َروُهْشَم َوُه اَمُك َكِلذ

 ُتِلاَخُي اًمِم َّناَك اَذِإ ْمِهيِف ٌنْعْطلاَو ْمُهّْبَسَ تاليرْأَتَو ُلِياَحَم ُهَلَف ِتاَبِراَسُمْلاَو ٍتاَعَراكُمْلا ّنِ

 ُمالّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع َلاَق ٌقْسِفَو ٌةَعْدِبف الإَو اَهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَقِئاَع ٍفْذََك ٌرُْك ٌةّيِمْطَقْلا ةلألا
 ْمُهْنِم ٍدحأ ِةَمِلْظَمب ُهّللا ْمُكَلَيِلاَطُي أل يِباَحْصَأَو يِراَهْصَأَو يِناَتْحَأ يِف يِنوُظَفْحا ٌساّنلا اَهُيَأ اَ

 . يِمَلِحْلا ُاَوَر ٌبه_ ام ْتَسْيَل اَهْنِإ
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 ْنَم يِدْعَب ْنِم اًضَرُغ ْمُهوُذِخُنَت آل يِباَحْصَأ يِف هللا هللا ُمَالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع َلاَكَو

 هللا ىذآ ْدَقَْك يِناَذآ ْنَمَو يِناَذآ دق ْمُهاَدآ ْنَمَر يِبَضْمِبَأ ْدَنَك ْمُهَضَمْبَأ ْنَمَو يِببحَأ قف ْمُهّْبَحأ

 ىَلَص ِهِباَحْصأب ِةّيِصَوْلا جّرْخَم َجْرُخ ُثيِدَحْلا اَذهَو ُيِبَهَّذلا ٌُصْلَخُمْلا ُهاَوَر ُهَدِجاَوُي ْنَأ ُكِشوُب

 ىلإ ٌةَراشإ ِهيِفَو ْمهِضْمُب ْنَع ٍبيِهْدلاَو ْمهْبح يف ٍبيِغتلاَو ٍديِكأتلا تبر ىَلَع َمُلَسو هَ هلا
 ٍثيِدَحْلل عاري الب اًرْفُك ناك ُه 1 ا ا ذلك شلل نا إلا َنِم ْمُهّبُح نأ

 هلم ْمِهِبُف ٍلاَمَك ىلَع لدي اًدهَو وسفن نم هَل بح 3 أ ىتَح ْمُكُدَحأ َنِيؤُي ْنَل باّسلا

 يِفَو م مو لَ هللا ىَلَص ِْيَلِ ْلِصاَوَو هَل ْعِقاَو مهاد ْنأَك ىّبَح هيَ ةلزنم ْمهِ يرتب
0# 

 .ةوُدِلْجاَف يباحضأ ْنِم اًدَحَأ ٌسَس ْنَم ِثيِدَحْلا
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 هريِبْعَتَو ِتاَماَعْلاَو ٍضاَرْمألا يَوَذل مْ و َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهّْبِط ىف

 ِتاَنَيَُمْلا ءاَبنألاب ئاَبْنِإَو اَيْؤُولا

 للا ُدّضاَكَأ كأ اب طم أ رام راب نم قفا ةطاحإلا ىلإ دل ليسأل هلأ لع

 هب ىَلاَعَت هللا ُهَحنَم ام َتْمأَتاذِإ َتْأَو َمْلَسَو هِيَ هللا ىَلَص ِهِراَوَع ٍبِئاَحَس ني ِْيَع ء ىَلاَعَت

 نول أب ابإو هفيدخ مُكَحَو هريس شحمو ملا عياذَب نم هب هْصْحو ملكا عب ماو نم

 ٍرِضْحْلا م عم ىَسوُم ِرّبْحَو مهبول عمو اين صّصِقُك ِةَرْئاَذلا عِئاَرشلاَو ٍةَدِئاَبْلا ملا ٍةَفِلاَّسْلا

 يف ام ٍةَرحآلا راّثلا ِراَبْحأَو نسا ِءْذَبو ٍنْيْرَقْلا يِذَ ٍفْهَكْل ٍباَحضأَو يَوْم َفْسوُبَ

 ٍراَرْسَأَو م ْمِهِمَمْأَو ء أو ِاَيبنَألا ٍلاَوَخَأ ٍراَهظِإَو ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإ ٍفُحُصَو روُبْزلاَ ٍليِجْنِإِلاَو ٍةاَرْونلا
 اهب هاَمْلُعْلا هيف َُكَدَص اب كِل رْيغَو ْمِهْنُك ٍتاَدْمَضُمَو ْمِهِعْئاَرَش ٍمُتكَمِب ِهمالْعِإَو ْمهِموُلُم

 مَيْشلاَو بدلا ٍنِساَحَمَو مهلا َنِم ها امَع الضم اَهنِم رد اَم ٍبيُِكَت ىَلَع اوُرِفَي , ْمْلَو

 وألا ٍِهاَربب ممألا قرف ىلع ُهْلاَد تالا ج حلا ق قرط ىَلَع ِهيتلاَو مكجْلَو ٍظِعاَوَملاَ

 ٍةَيِبَرَعْلا موُلُعَك ٌةَوُذُق اًهيِف ُهَمألَك اًهّلهَأ َدَخَنا يلا موُلُعلا نوُنُف ىلإ | ِةَراَشِإلاَو ٍتاَحِفاَوْلا

 َكِلذ ٍرْيَغ ىَلِإ يبقا ين ٍقِئاَمسْلا ٍفِراَرَع ٍفراَعمو يفعل ِتاَساَيَّسلاَو ةيِعرشلا ماكخألا ٍنيئاَوَْ

 ِرْيْغَو ِباَسِحْلاَو ايْوُولا رْبَعَو بطلا يم حِاَصَمل ليال ٍفاَعَمْلا ٍنوُنُقَو موُلعلا ِبوُرُض ْنِم

 همم ٌمالَسلاَو ةالْصلا هيلع ِهْمَح يب ِباَلا اد لاَجَم لأب َتْيَضن ْدَحُي لَو دعي ال امي َكِل

 ٌليِجَتْسَي َكِلْذ نَأَو ءألُدلا ُهُردَكُت ال ٌرْجاَز ِهِفِراَعَمَو ٠ ٍهِمْلِع ٌرْخَب ّنَأَو م لوألا وِداََ نوُد عفن

 اًذهَو ِةّين ملا اهيا ا ةرثلراخب ئب نيا رك وأ شم نب نوت ١ 4 أ

 لوألا لصفلا

 ِتاَماَعْلاَو ِضاَرْمألا يِوُذِل مْلَسَو هيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْبِط

 ُهَنِإ ىّتَح ِهباَحْصَأ ْنِم ٌضِرَم ْنَم ُدوُعَي َناَك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنَ 0 مَلْغا
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 امِهِبَلَع ضْرَعَو ُكِرْشُم َوُهَو ٍبِلاَط ان ُهْمَع َداَعَو باَتِكْلا ٍلْمَأ ْنِم ُهُمِدخَي َناَك اَمالُع َداَع ْدَقَ
 .اًيِدوُهَي ّناَكَو لوألا مَلْسَأَ َمالْسِإلا

 لاح نع لأسَو أَو نس ُسِلَجَيَو ضرما نم ُذَي َملسو هلع هللا ىَلَص كاك
 هََع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر يِئاَأَف ُتْضِرَم َلاَق َُْ ء هللا َيِضَ باج ْنَعَر «كُّدجَت فينك ُلوُقَيو
 أس هلع لا ىلض يلا اشو نع بأ يِئاَدَجَوف ٍناَيِئاَم اَمُهَو ركب وُبَأَو يِنُدوُعَي َمُلَسَو
 ْنَكَي ْمْلُو ُهُدْيَغَو ُيِراَخُبلا هاَوَر م سو هيلع هللا ىْلَص يلا اذإَف ُتْفقأَت ْيَلَع هءوُصَو ٌبَص م

 ةرتك بالا ني ا ال ضرما قوي مالا نب اتذإ ضخ أش ع لا لص
 نيذلا ِء ءاَدْعَأب بيبطقلا ُباَيْجا يِضَبُْيَو ٌبيِبَط ُيِدوُهَي ُهْعَدَتْلا سل ٌفِلاَخُم ِتْبّسلا موية ِةَداَيِحْلا

 . هلع أ هنيد 4 يل ا الاتسأل ينذأ عد اع

 [ويول َُيِوفَتَو ىضرَمْلا ٍسوُفُن ُبيرطَت هب ُرُمأَيَو ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْبَلَع ُهَلَعْفَي َناَك امِمَو
 ىَلَع ْمُتلَخَم اَذِإ مّلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُس و لاق لاق رحل ٍديجَس بأ تبوح ىف
 عاولأ ْنِم ٌفيِرَش عؤن ثبيحلا اذه يِفَو ُهَسْفَت ُبْيَطُي كلذ نإ هَِجأ يف يِف اوُسْفَنَُف ٍضيِرَمْلا

 هب تت و ُةعيبطلا هب ىَرقَت يذلا ٍملَكلا ني ٍليَِمْلا ّسْفَن ُبْيِطُي ام ىَلِإ ُداَشْرِإلا | َرُهَو جلجلا

 اذ يف ثيم يل هيلع ٍروُرُسلا ٍلاَحْدِإَو ِهِبْلُف ٍبيِبَطَتَو ٍضيِرَمْلا ٍسْفْن حيرت يِفَو ؛ وقل
 َفِيَكَو ُهاَوُكَش ْنَع ى يملا ُلأسَي مْلَسَو لع هللا ىَّلَص ناَكَو يذَهلا يف لاك ٠ ءاَهَتْفْحَو ِهَبْلِع

 مْ هتَْج ىلع هني ْعضِيو هب أل َرَمَأ ُهْحْضَي ال ُهنَأ َمَلَعَو اَنْبَش ىَهَتْشا ِنِإَف ِهيِهَتْشَ هيهكْشَي انعَر دج

 ٍضيِرَمْلا ىَلَع ٌّبَصَو أّضَوَن اَمُبَْو ِهِتَلِع يف ُهْعْفلَي اَم ُهَل ُفِصَيَو ُهَل وُعَيَو يي َنيَب اَهَعَضَو
 ُلوُقَي َناَك اَمُبدَو هللا َءاَش ْنِإ وُ كِل نأ ال ضيرم لول امد لوو
 ْعْضَي اًضيِرُم َداَع اذِإ م أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك اَهْنَع ُهْللا ّيِضَر ةَضِئاَع ْثْلاَقَر . ٌروُهْطَو ٌةَراَمَك
 .ِللا مسي ُلوُقي م ملأ يِذَلا َناَكَمْلا ىلع ُهدَ

 هلأسُي ِهيَهْبَج ىلع ُهَدَي ْمُكُدَحَأ ْعَضَي ْنَأ ضيِرَمْلا ٍَداَيِ ُماَمَ ْمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلاَكَو
 ٌيِضْر ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَر :تيشنأ تيكر تسبضأ تانك ةئاذر يفد يذلا هجر م

 ُهاَوَر ءاَفِش ُهَل َلَرنَأَو الإ هاد ُهَّللا َلَرَْأ ام ام َمُلَسَوِْيَلَع ُهَللا ىَلَص وللا ُلوُس َر لاَ َلاَق ُهْنَع ُهَلل
 داَبِع اَي اوُواَدَت ّمَّلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر ْنَع ِنئسلا ُباَحْصَأ ىَوَرَو ْمِلْسُمَر رب
 َوُعَو ماسلا الإ ٍِظْفَل يِفَو ُمَرهّْلا َرْمَو اًدِجاَو اد الإ هامش ُهَ أ ْعْضَو لإ ءك ضي مل هلا َّنِإَف هللا

 يبأ ْنَعَر .هيِف ُثْوَمْلا ٍهبِحاَص ىَلَع َرْدُق يِذَلا ٌضَرَمْلا يأ ٍتْوَمْلا اد ألإ يِنْغَي ُتْوَملا 6م
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 لَو اوُراَدَتَف ُاَوَد ِءاَد لكِ َمْلَسَو ِهْبَلَع هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر َلاَق َلاَث ُهَْع ُهَللا َيِضَر ِءاَدّْدلا
 ْمُكْيَلَع َمَْح اَميِف ْمُكَءاَفِش ْلَعْجَي ْمَل ىَلاَعت هللا نإ ٌيِراَخُبْلا يِفَو .ةُواَد وُبأ ُهاَوَر ماو اََواَدن

 . ماَرَحْلاِ يِياَدَتلا ُروَجَي الق

 ُاَوَذ ٌبيِصُأ اًذإَف ءاَرَك ِءاَد لَكِ ُلُكِل ْمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ّيِْلا ِنَع اج ْنَع ْمِلْسُم ىَوَرَو

 يفاكي ال َكِلذ نأ ٍباَبسألا ِتاَبْنِإ ىلإ ٌةَراَشإلا ٍثيِداَحألا ٍهِله يِفَو و هللا ذب ْاََب ِءاّذلا
 ُءاَعُدلاَو ِتاَكِلْهُمْلا ُتَبَت َكِلْذَكَو بشل ٍلكألاب ٍشَطَْمْلاَ عوجبلا م ُعُفَد هيفاَنُي ال اَمُك َلْكَوتلا

 ُهالَّصلا ِهْيَلَع ٌليِلَخْلا نأ ُيِلِِئاَرْسِإ | ِرَبْح يف َدَرَوَو ٠ . كِل ُرْيْغَو ْراَضَمْلا عْفدَو ِءاَمّشلا ٍبَلَطب

 َلاَق بيبطلا ُلاَب اَمُك َلاَق يم ٌلاَق ءاَوُدلا ٍنْمِمَف َلاَق يئِم لاق ُهاَذلا ِنّمِم ْبَر مو اي لاق ُمُالَّسلاَو

 .ِهْيَدَي ىَلَع ةاَوّدلا ٌلِسْرَأ ٌلُجَر

 ةبِرْجَتَو ٍسْدَحَو ٍِساّيِق ْنِم اًدوُحْأَم َنوُكَي نأ ُهنياَغ يِذْلا ءاَبِطألا قاد بِي قي َنَْأَ
 ام بسيف ُدّضَيَو عي اَمب مسوي هللا ىَلَص هلوُسَر ىلإ | ىَلاَعَت هللا ِهيِحوُي يِذَّلا يخَوْلا َنِم

 هب ءاج ام ىلإ مولُعلا نب ْمُهَدْنِع اَم ٍةَبْسيُك يحَولا اًدهل ىَلِإ بطلا ْنِم ِءابِيَألا ٍقاَدُح َدنِع

 ٌلوُقُع اهي اهي دي مل ام ضارألا ني يش يبا نول نب انهم ْلَبَملَسَو يلع هللا ىَلَص

 وو اولا ةييلَقْلا ةيرذألا نم ْمُهَُسِقَأَ مهرج ْمُهُموُلُع اَهْبَلِإ لِصَن ْمْلَو ءابطألا 55

 ِءاَعْدلاَو ٍةَالَّصلاَو ٍةَقَدَصلاَو ِهْيَدَي ّنْيِ , ٍراَسِكْنَألاَو هْيَلَع ٍلكَوملاَو ىَلاَعَت هللا ىَلَغ ِهِداَمِتْعاَو بْلَقْلا

 اًهْنْيَرَج دق ةيرذألا و هله نإ ٍبوُرُكَمْلا ٍنَع ٍجيِرَْتلاَر ٍقْلْخْلا ىلإ ٍناَسْحِلاَو ٍراَفْعَتْسألاَو ةبْوّعلاَ

 ْمْلِع ِهْيَلِ ْلِصَي مل اَم ءاَفْشلا يف ٍريِالا نم اه اوُدَجَرَف اَهِلِيَو اَيابْدَأ الجخ ىَلَع ممل

 .ِءابِطَألا | ملغأ

 يللا يأ ةلعلت مل ام لتي ُهئذَجوَ تارت هللاو كِل ثني ذكَو لضألا يف لا

 ةَوُيتلا ٍةاَكْشِمَو يحَوْا ِنَع ِهِروُدْصِل ِءربْلا نقيم م َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص بلا ْبط نأ َبْيَرَآلَو

 َكِلْذَو وبلا ٌتِط ُلِمْعَتْسَي ْنَ ٍضَْب نع انشا ُفْكَعَي ذكَو ةنِرْخَمَو لسذح عَ ريغ ليَ

 َكِلُذ يف ِةَليمَألا ُدَهْظَأَو وبلا هيقلتو وب داما داقتغا فغَض نب وشتم عامل

 هب وِرَْدَص ءاَقِش سائلا ٍضْعَِل لّصْخي أل دك َكِلذ َعَمَو ٍروُدُصلا يف اَمِل ةاَمِش َرُه يِذّلا آر

 ىلإ اًضَرَمَو ٍهِسْجِر ىَلِإ اًسْجِر' لإ َقِفاُملا ديري أل ْلَب ٍلوُبَلاب يُنَلُتلاَر ٍداَقِتْعَألا يِف هِروُصُفِل

 دل أذ ُبِساَتُي ال ٍنآْرقْلا َءاَنِش نأ اَمَك َدَبْيَطلا َناَدْنَألا لإ ُبِساَنُي ال ِةوُبْتلا ُبِطَف ٍهِضَوَم

 يذلا ٍنآرقْلاب ِءاَفْشِتْسألا ِنَع ْمِهِضاَرْعإَك ةوُبْتلا ُبِط ْنَع سائلا ضاَرْعإف ُةْبححْلا َبوُنُقلاَو ُةبيَطلا
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 اَمُدَحَأ :عاَوْنأ ثالث ىَلَع ىَضْرَمِْل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهُجآلِع َناَكَو «ُعِفاَنلا ِءاَفّشلا َوُه
 لمع م م .نيرمألا ّنِم ٍبْكَرْمْلاِب :ٌتِلَقلاَو ةّيجيبطلا ةيرذألاب : يِناَلاَو ِةيئاَحوُملا ةيهلإلا ةيوذألاب

 لوألا عونلا

 ةبهلإلا ةيوذألاب مَ هَّلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْبِط

 يف َْجْنأ الَو طم الو مَ الَو مع هلي هش لمة عل ياك ا ملغا
 َنِم َكُوَكْنَر» :ىَلاَعَت َلاَق امك الج ِبوُنُقلا َدَصِلَو ٌءاَفِش ِءاّدلِل ٌوُهْق ٍِنآْرَقْلا ْنِم هادا ِةَلاَزإ
 ءاَفِش ُنآَرُقلاَك ٌضيِمِبَلِل آل سئجْلِل ْنِمَو 87 :ءارسإلا] 4َنيِيبْؤُمْلِل ٌةَمْحَرَو ًءاَفِش َوُه اَم ٍنآْرُقْلا

 ٍضاَرْمألا َنِم ُءاَفِشَر ِةَموُمْدَمْلا ٍتالْخألاَو ِةَلِطاَبْلا ٍتاَداَقِتْعَألاَك ٍةَيِناَحوُولا ٍضاَرْمألا ّنِم
 ْمَل ْنَم م أَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلاَك ٍضاَرْمَألا ّنِم اًريِثَك ُمّهْنَي هَ هتَءاَرِقِب كْوَبملا أل ِةِ ِةبِناَمْسِجْلا

 .ُهّللا ُهاَفَش الق ٍنآْرُقْلاِب ِْشَكْسَي 3

 و

 ىّنَح اًديِدَش اًضَرَم ضر ُهَنَلَو نأ هللا هَمِحَرِيرْيمُفْلا مِياَقْلا يبأ خْيشلا ِنع لِ ل

 ماكّمْلا يف َمْلَسَو هْيلَع هللا ىّلَص يلا ُتِيآَر َرَف لاق 5 هلا يلع هذاك تزَلا ىلع فرش
 م يِف اذ اهيف ُترُكدأَف تتلف ءامْشلا ٍتابآ ني نأ نبأ لاق يلوي ان ِهْيَلِإ ٌتْوُكَش

 ١4[ :ةبوتلا] 4َنيِنِْؤُم مْوَق ٌروُدُص ٍفْضَيَو» :ىَلاَعَت ُهَلْوَق َيِهَو هللا ٍباَتِك ْنِم ٌعِضاَوَم
 ًءاَفِش ِهبف ُئاَوْلَأ ٌفِلَتْحُم ٌباَرَش اَهِنوُطُب نِم ُجُرْخَي [07 : سنوي «ٍروُدّصلا يِ اَمِل ٌءاَفِشَول
 [87 :ءارسإلا] 4َنيِبِمْؤُمْلِل ٌةَمْحَرَو ٌءاَفِش َوُه اَم ٍنآْرُقْلا نِم لُرنَر) [19 :لحنلا] «سائلل
 :تلصف] 4ةاَفِشَو ىَّدُه اوُنَمآ َنيِذّلِل َوُه لقط 4٠[ :ءارعشلا] ؟ِنيِفْشَي َوُهَف ٌُتْضِرَم اًذِإَوط
 لح يأ طم ُهَلْوَك .ٍلاَقِع نِم طِشْن امنا اها ُهتيَقَسَو ِءاَمْلا اَهُتلَلَح مث اَََكَ َلاَق 4
 .ديِعَبْلا هب ُلَقْعُي يِذْلا ُلْبَحْلا َلاَقِعْلاَو

 يبق َميِبَر ٌميِظْعْلا ةآرقلا لمح نأ هِيَيِعْدَأ ضغَب يف ٌمالَّسلاَو ةالَّصلا ِهيَلَع ُهَلْوُ ُلْمَأَتَو
 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يِبنلا ِنَع ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ُيِلَع ىَوَرَو . يِرْذَص َهاَفِشَو يِئْزُخ الَجَ
 َراَكْدَأْلاَو ٍتاَيألا نأ َوُهَو مّيقْلا نبا هيلع هب هل َنطْفَي نأ يبي ُرَمَأ ائهْهَو ُنآْرُقْلا اًوُدلا ُرْيَخ
 لختأ' ارث 30 ةيِفاَش ٌةَعِفاَن اًهِسْفَت يف َيِه اهب ىَقُْيَو اه ىقشكشُ يتلا *ءذألاز

 دو

7 

 لح "لم وأ ِلِعاَمْلا ِريِئأَت فم ناك ُءاَنّشلا فْلَخَت ىَنَمُف ريو ٍلعاَقْلا " * + ٌةرُقَو
 ل يب كِل كوكي امك اولا هيف عجبني ذأ متن هبف يك عامل ذأ لينمل

 . ةيسحبْلا
 لسع رم
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 رعاإ
 هُقْفَحُي وأ ُهُمَقرَيَو ُهَلوُرُت ُمئْمَيَو ُهْجِلاَعُيَو ُهعِناَدُي ِءألَبْلا ُوُدَع َوُهَو ُءاَعُذلا يذلا ف ْنِمَو

 ِتاَقْزَأ ْنِم اَنْقَو ٌفَداَصَو ٍبْلَقلا ُروُضُح ءاَعُدلا ْعَم َعِج اَذِإَو ٍنِْؤُمْلا ٌحالِس َوُعَ َلْزَن اَذِإ

 ِعفَدَد ِةَراَهَطلاَو ٍةَلْبِقْلا ٍِلاَبْقَتْساَو َلّذلاَو ٍراَسِكْنألاَو عوُضُخْلا م َعَمار ريخألا ليلا ِثْلُتَك ٍةَباَجإلا

 ُهَللا ىَّلَص ٍدّمَحُم اَن ٍديَس ىَلَع ميِلسّنلاَو الّصلاَو ىَلََت هللا ىَلع ٍءائقلاَو ٍدْمَحْلاب ٍةاََبْلاَو نَا

 َلُسَوْتلاَو َءاَعُدلاَو ناشر نمل اوشا را بولا َدْعَبَمُلَسَو هيَ

 اَدَبَأ ُدَرُي ُداَكَي ال َءاَع هلا اد نإ مْلَسَو َِِلَع هللا ىَلَص هيب ِِْإ مَن هِتاَنِصَو ِئاَمْسَأَب ِهْبلِإ
 ل 34

 ٌةئْمَضَمُم اَهْنَأ وأ ِةَباَجإلا ُةَئِظَم اَهْنَأ َمْلَسَو ِهَْلَع ُهللا ىَّلَص َرَبْخأ يتلا ةّبِعَألاب اعد ْنإ اًمْيِس ال
 .مّظغعألا مشالل

 بطلا ّوُه ىَلاَعَت ِهَللا ٍءاَمْسَأ ْنِم اَهِرْيْغَو ِتاّدّرَعُمْلاِب َيِفْرلا نأ ْمَلْعاَف ىّقْدلا اُمَأَو
 لَ ْمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص هلأ اهل للا َيِهَو ةَمِباَع ثيِدَح نم ٍيِراكّبلايِن يحول

 «ضالخإلاَو ُسانلاَو ُنَلْقْلا َّيِهَر ِتاَدْوَعُمْلاِب ِهيِف ٌتاَم يِذّلا ِضَرْمْلا يِف هِسْفَن ىَلَع ُثِفَي

 كب ُذوُعَأ ٌبَر ُلْقَرِل : ىَلاََ ِهِْوَمت ِنآْرمْلا يف ٍليوغُلا َنِم َدَرَو ام لك يناَحوُلا ٌبِطلا ْنِمَو

 عاَمتا َدنِع ىلا ٍذاَوَج ىَلَع املا ْعَمْجَأ دَقَو [47 :نونمؤملا] (ِنيِطاَيشلا ٍتاّرَمه ْنِ

 ُكْرْعُي اَمب وأ ُيبَرَعْلا ٍناَسْللابَو هِتاَفِصَو ِهِئاَمْسَأِب أ أ ىلاعَت هللا مالكي نوُكَت نأ طوُرُش ةَنَالَث

 . ىَلاَعَت هللا ريِدقتب ْلَب اَهِتاَذب ْدْئَوُت أل يذلا نأ َدِقََْي ّنَأَو ِهِرْيَغ ْنِم ُهاَتْعَم
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 َلوُسَر اي اَنلُقَك ِةّيِلِماَجْلا يب يِف زل انك ِكِلاَم ِنْب ٍفْوَع ِثيِدَح ْنِم ٍمِلْسُم حيِححَص يِفَو

 زم هم نت مل يفولاب سأَب ال هك يلع اوضرغا لاق كال يف ىر ٌفِيَك وللا
 لآ اج ىّقْرلا ْنَع ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ىَهَن ٍرباَج ِثيِدَح ْنِم اًضِنأ ٌمِلْسُم ىَوَرَر

 اوُضرغا لاق ٍبَوْقَعلا َنِم اه يقر يف انَدْعِع تناك هن للا َلوُسَر اَي اوُناَقَ مح نب وِرْمَع
 ْنِم ْمِلْسُم ىَوَرَو ٠ ُهْعْفْنيلُف هاَحَأ َمُمْني نأ أ َعاَطَمْسا ِنَم اَّسأَب ىَرَأ ام َلاَ ِهَْلَع اوُض ف َرَعُف لاق ّيَلَع

 لمْنلاَو ِةَمحْلاَو ِنْيَعلا نم ىقولا يف َمََسَو هَل هللا ىَلَص هللا َلوُسَر ٌصْخحَر ٍسّنَأ ٍثيِدَح

 ُباَضُي يِنْلا ٌةَيَقُر) . مُدلاَو ِسْنَأ ْنَع َدْواَ وُبأ َداَزَو اًهِعَجَو ْيَأ ِندَألاَو َرْخآ ثيِدح يِفَر

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُس 0

 ٌتباَت ْءْيَش ِنِيَعْلاِ َُباَصِإْلا يأ ُنِيَعْلا ُهْنَقَبَسَل ِرَدَقْلا َقِباَس ْيَش ْناَك ْوَلَو ٌقَح ُنْئَعْلا مَ

 .قلكَر ىلاتت للا ةئازإب ره ام راو رت
 ي
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 م مسام م اكلم مكررا مللأ « ها عا عما هك أ ف هلا مكي كس
 يسزركلا ِةَيآَو ةحتافلاو نيتذوعملا ةَءاَرَق ْنِم ٌراَثكإلا ةلعلا هْلِهِل ٌىوَبّنلا جالِعلاَو
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 مآل ِنيَع لك ْنِمَو ٍةماَهَو ٍناَطْيَش لُك رش : ةَماَيلا وللا ِتاَمِلَكب ُدوُعَأ ٌرْخَن ل ِةبوُبَللا ِتاَدّوَعَتلاَو

 اَم رش ني دجك الو كب ندوب ال يلا تائاثل للا ٍتامَِب ةرأ شو وشب صم أ

 ياك ام كبش نيو اهبف جري ام 13 نمو ءامسلا نم ني ام رش نم أرب وأ َرْدَو َقَلَخ

 الإ ٍراَهّنلاَو ليلا ٍقِراَوُط ٌرَش ْنِمَو ٍراَهْنلاَو ٍليْللا ِنَتف ْرَش ْنِمَو اَهْنِم ٌجُرْخَي اَم ٌرَش ْنِمَو ضْألا

 لوب اعيش ُمُقدَيْلَف ِنيِعَمِْل اَهَتَاَصِإَو هيَْع َرَْرَص ىَتْخَي ناك اَذِإَو .ُنْمْحَر اي ِرْيْخِب ُقْرْطَي اًقِراط
 ُةَيْفُد اًهْنِمَو .وللاب لإ ةومَأل ُهَللا ءاَش اَم لو ِنَْمْا ُةَباَصإ هب هب عقدي امو بلع كاب مُهّللا

 نم ٌكيِذؤُي ٍءْيَش لُك ْنِم َكيِقأ هللا مْسِ ْمِلْسم ُهاَوَو اَمَ َمْلَسَو ِهَلَع هللا ىَلَص يِِئلِل َليِرْبِج
 . كيِقْزَأ وللا مشب َكِيِفْمَي هللا ٍدِساَح ٍنْيَع وأ سفن يِذ ّلُك ْرَش

 ّيبْنلا نأ ُهَئَدَح ٍفِئئَُح َنْب َلْهَس ُهاَبأ نأ أ َةَماَمَأ يبأ ْنَع ُْيِئاَسْئلاَو ُدَمْحَأ ُماَمِإلا ىَوَرَو

 ةشجملا نب رولا بطشب اك إ لح مام وَ هم اوُراَسَو جو مسوي هلا ىَلَ
 اَم َلاَقَق َةَعيِبَر ُنْب ُرِماَع ِهْيَلِ | رت ٍدْلجْلاَو مشجلا َنَسَح ضِيْنأ َّناَكَو ٍفِئئُح ُنْب ٌلْفَس ٌلَسَتْغا
 ىّلُص هللا ُلوُسَر ىَنَأَف ٍضْألا ىَلِ | طْقَسَو عرض ْيَأ هس طراق ا لج الو يزيل كات

 َلاَقُ ِْيَلَع طيْمََف اًرياَع اَعَدَق َةَعيِبر َنْب َرِماَع اوُلاَث ٍدَحَأ ْنِم ومهَتَت وْمِهْتَت لَه َلاَقَق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 هنَدَيو ُهَهجَو ٌلَسكَف ذل ليتل لاَ مُث تك 201111
 نم لج هيل  هاَمْلا َكِلُذ ٌْبَص ْمُث حَتُك يف ِِراَزإ ةلِاَدَو ِهْيَلْجِر َفاَرْطأَو هيَتَبُكرَر ِهْيَقْفْرِمَو

 ام أب هب سيل سائلا ْعَم ٌلْهَس حارق كلذ لَك حتا ءيِفك مث هِرِفَطَو أر ىلع هِفْلح
 لالش ربا ير ءراَزإْلا نم ُهَدَسَج يَِي اَم ِراَزإْلا ٍةلِجاَد ُداَرُمْلاَو ٌضاَيِع يِضاَقلا

 ىَلَع ٌتباَنَو ان انأ ٌتْلَحَم َلاَق ٍزيِزَعْلا ٍدْبَع ٍ ٍدْبَع ْنَع (هِييَعِب ٍءاَد يف آل اَهب يِقْرَي َناَك يِتْلا َمُلَسَو ِهيْلَع

 هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ةيفري كيِقزأ نأ َلاَقَك ُتَِعمْشا ةَردَح اب اب باك لاك ِكِلاَم نْب نأ
 لإ َيِناَش ال يِفاَّشلا َتْنَأ فشا ساّبْلا َبِهْذُم سائلا ٌبَر ْمُهّللا ْلُق َلاَق ىَلَب َلاَك َمَلَسَو ِْيَلَع
 . ُيِراَخْبْلا ُاََر اَمَقَس ُرداَعُي ال ءاَفِش َتْنَأ

 ىَلِإ ىكش هن هلأ صامل يبأ نب مع ْنَع مِلسُم حيحَص يفت . كرَْي ال ُرِداَكُي ال ىَتْعَمَ
 ْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص بئلا َلاَقَف هِدَسَج يف ُهّدِجَي اَعَجَو َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس

 زاب ار برع يح او اق وألا رشي لفن كيد ب ملأت يلا ىلع كي

 نب ياما ِقرألاَو عقلا نب هّْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْبَط ُرْكِذ) ٠ ُرِذاَحُأَو ُدِجَأ ام ٌرَش ْنِم هَتَرْدُقَو
 مان ام هللا َلوُسَر اَي َلاَقَف ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ينل ىلإ ٌدِلاَح اكَش َلاَث َةَدْيَرُب ْنَع مولا ل
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 ِتاَرْمَّسلا ب بر ْمُهللا لق َكِشاَرِف ىلإ تي نإ [ | َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَقَف ِقَرَألا َنِم َلْيْللا
 اًراج يِل ْنُك ْتّنَضَأ امو ِنيِطاَيْسلا ُبَرَو ث ثان عشان ٍنيِضَرَألا ُبَرَو ْتْلظَأ امو عْيسلا

 دوا َّلَجَو َكْراَج ْرَع ُيَلَع يني زأ مُهنِي ْدَحَأ ّيَلَع طْرَْي نأ اًميِمَج ْمِهْلُك َكِقْلَح ْرَش نم
 ملا هزني ةيونلا ع نم ول للاى هز «ُيِذِمرُتلا ُهاَرَر ُكْرْيُع هلِإ الَو

 ةئيِصُت لح نِ ولع هللا ىْلَص يلا ُدَمْحَأَو ُكِلاَمَو ْمِلْسُم ىَوَر (ىَلاَعَت هللا ىلإ

 الإ اهني اريح يل يأ يسم ف زجأ ُّْللا نوجا | ل اذ لوفي ين
 مهلا اذ ني ٌمالَسلاَوةالَصلا لَ بِ رك ٠ ءاَهْنِم اًوْيَخ < هل َفَلْخَأَو ِهيَبيِصُم يف ُهّللا هرج

 هللا ىّلَص هللا َلوُسَ نأ ل بن سل غن ىلإ اب لا

 ضرما بَ هللا الإ لإ هل ميِلَحْلا ْميِظعْلا هللا الإ لإ آل بولا دن وَُي ناك َمُلَسَو هبل
 ُيِراَخُبْلا هاو ميِركْلا ضَْمْلا ُبَرَو َنيَِرَْلا ْبَرَو عبُسلا ٍتاوُمّسلا ا ِظَعْلا

 ْرمَأ ُهْمَهَأ اًذإ داك َمُلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص وللا َلوُسَر نأ َةرَْرْه يِبأ ْنَع ُيِذِمْرُتلا ىَرَرَ

 موك اي يح اي َلاَق ِءاَْدلا يِف هما اذِإَو ميِظَمْلا هللا َناَحْبُس َلاَقف ءاَمّسلا ىَلِإ ُةََْط َعْفَد

 اي َلاَق ” ٌرأ ُهَبَلَع ينأ ُهَبْرَح اذ | ناك َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص ُهْنَأ سنأ ْنَعَو
 م

 يَلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ ُْلَع 41 2و
7 

 ناي قماش رقي ْنَع َدُواَد وُبَأ ىَّوَرَو . ٌثيِفَتْسُأ

 َحِلضَأَو ِنيَع ةقْرَط يِسْفن ىلإ ينأكت الق وجزأ َكئَمْحَ ْمُهللا ٍبوُرَْمْلا ُتاَوعد لا َْلَسَو
 يكس يبل نع دوم نبا بم + زي ةتعأ لاشك .َتنأ الإ هلإ ال ُهلُك يأت يل

 َكِتَمَأ ُنْبا َكِدْبَع ُنبا َك ين مهل لاقت كَم اب باص ام َلاَق َمَلَسَو ِهيََعُهللا

 َكَسْفَن ِهِب َتْيْمَس كَل َّوُه الكب قلأنأ كزاضت نِف لذع كنكش ذ ٍضاَم َكِدّيِب يِتّيِصاَن

 َلَعْجَت نأ اقم بل مج يف ب ترتر كيل نب نع ةنلع ا كبي يل أ

 هنزحو همه هللا بَمْثَأ الإ يّمَه َتاَمْدَو يِنْزُخ َءالِجَو يِرْدَص رونو ي ُهنْزَحَو ُهُمَه يبلُك َعيبر ِميِظَعْلا َنآَرْعلا

 .اًحَرْف ُهَئاَكَم ُهّلَدَْأَو

 هلَسَو هِيََع هللا ىّلَص هللا ُلوُس ر لحد لاف يِرذُخْا ٍديِعَس يبأ ْنَع ةواَك يِبأ ٍنْس يِفَ

 َكاَرَأ يِل ام َةَماَمُأ ان ابَأ اي َلاَقَ َةَماَمأ وُبأ ُهَّل ُلاَقُي ٍراَصنَأْلا نب ٍلجَرب َوُه اًدإَف َدجْسَملا مْوَي َتاَذ

 كلم أ لاق هللا شر اي ةربثو يشتت مون لاقك فاضل تف رب يف دج يف

 هللا لوُسَو اي ىلَب ثلف لاق كيد َكنَع ىَضْقَو كمه ْلَجَو ْرَع هللا َبْذَأ هلق < َتْنأ اَذإ املك

 ٍرِجَمْلا َنِم كب ُدوُعَأَو ِنَرَحْلاَو ْمَهْلا َنِم كب ُدوُعَأ ين أإ ْمُهّْللا َتْيَسْمَأ اَِإَو تْحَبْصَأ اًذإ ْلُك َلاَ
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 ١م 6 ك1
 . يزيذ ينَع ىضفو يَمَه هللا ٌبَمْدَأَق َكِلُذ ُ 76 2 يل را م م ٍ اجلا ِرْهَثَو نْيّدلا ِةبَلَع ْنِم َكب ُدوُعَأَو ٍلْخْبلاَر نْبُجْلا َنِم كب ُدوُعَأَو ٍلَسَكْلاَر

 أل ٍلْوَق ْنِم رِدكُيْلَف ُهُموُمُه ْتَرْثَك ْنَم ْملَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ْيِبَنلا ِنَع ساّبِع ٍنْبا ِنَعَو 0 3ةا . ثمرات مرا عاف م عام مأسم وو م ىلا 2 ِ - 8 .٠ م
 ُباَب اَهْنَأ ٌيِذِمْردلا يِفَو ِةنَجْلا ٍزوُنُك نم ٌّرثَك اَهْنَأ نْيَحيِحّصلا يِف َتَبْتَو هللاب الإ َةَوُق آلَو َلْوَح

 ٠ مّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ َةَرْيَرُه يِبأ ٍثيِدَح ْنِم ُيِناَرَبطلا ىَوَرَو .ٍةْنَجْلا ٍباَوْبأ ْنِم 0 هس ارا كر _ ”ا مس 2 ع 0 : ماو ٠ 0 00070 ضم سو .٠
- 

 ةل يِذْلا يَسْلا ىَلَع ُتْلُكَوَت ْلُث ُدْمَحُم اي يِ َلاَقْك ٌليِرْبَج يِل َلْكَمَت الإ ٌرْمَأ يِبَرَك اَم َلاَق 1

 نم لَو هَل ْنُكَ ْمَلَو ِكلُمْلا يِ ُكيِرَش ُهَل نكي ْمََو ادَلَو ذَِتَي ْمَل يِذَلا ِهَلِلٍدْمَحْلاَو ُتوُمَي
 ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا ِنَع َةَداَتَق يبأ ِثبِدَح ْنِم ّيْئُّسلا ِنْبا ٍباَتِك يِفَو .اًريِبْكَت ُهْرْبَكَو لذا

 ْنِم ِهيِفَر .لَجَو ْرَع ُهللا ُهَئاَغَأ ٍبْرَكْلا َدنِع ِةَرَقبلا ٍةَروُس َمِئاَوَحَو ٌيِسْرُكْلا ةَآَْرَق ْنَم َمّلَسَو
 اَهْنوُقَيأل ٌةَمِلَك ُمَلمَأَل ين َمْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىّئَص َلاَق لاَ ٍصاّنَو يِبأ ِنْب ٍدْعَس ِثيِدَح
 َكَناَحْبُس تأ الإ ةلِإ ال ْنَأ ِتاَمْلُظلا يف ىتاتقاط سْنوُي يخأ ُةَمِلك ُهْنَع ُهَللا جوف الإ ٌبوُرْكَم
 .[410 :ءايبنألا] «نيِمِلاَظلا نِم ُتْنُك يْنِإ

 يبأ يِبئُدَح َلاَق ٌقِداَّصلا يِنْعَي ِدْمَسُم ِنْب ِرْفْعَج ْنَع ٍسْوَدرِفْلا ِدْسُم يف ُيِمَلْيَذلا ىَدَرَو
 ديعِب يبشر ْعُهّللا ءاَعدلا اذهب اعد ٌدَْأ َُبْرَح اد ناك َمْلَسَو َِِلَع هللا ىَّلَص ُهنأ يّدج ْنَع
 يِئاَجَر َتْنأَر كلهَأ الق ّيَلَع َكِيَردُمِب ينمَحزاَ ُماَري أل يِلْلا َكمْرَب ييفئفاَو مانت آل يِتلا
 اهب كل لك اهب يبتيلتلا ِِْلَب نم ْمُكَو يِرْكُش اهب َكَل لك ْيَلَع اهب َتمَعأ ٍةَمْعَ ْنِم ْمُكَ

 و ادبا يضقلي ال يذلا بو ييَحضفي ملف اي يِناَر نم ايو ةَمْعُنلا اذ اَيَو اَدَبَأ ىضَقْنَي ال ىِذْلا ٍفوُرْعَمْلا اَذ اي ىِبْسَضْفَي ْمَلَف اًياَطَخْلا ىَلَع يِنَآَر ْنَم اَيَو
 ٍروُحُت يف أَرْذَأ َكِبَو ٍدّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدّْمَحُم ىَلَع َيَْلَصُم ْنَأ َكْلَأْسَأ اًدَدَع ىَّصخُ ال يِتْلا
 ُتْبِغ اَميِف يِبْظمْحاَر ىَوْقتلاب يِتَرجآ ىَلعَو انُدلاب ينيد ىَلَع يثعأ ْمُهللا َنيراَبجْلاَو ءادألا
 ام يِل ْبَه ُوْفَملا ُهْضْقنَي الَو ُبوُنذلا ُةُرُصَن أل ْنَم اي ُهُثْرَضَح اًميِف يِسْفَن ىَلِإ يِنَلِكَت الَو ُهْنَع
 اًْدرَو اليم اًرْبَصَو اًيِرَق اجَرْف َكلأْسَأ ٌباَمَوْلا َتْنأ َكَنِإ َكّْرِضَب آل ام يِل ْرِفْغاَو َكُضُقنَي ال
 ىَلَع ٌرْكُشلا َكْنَأْسَأَو ِةيِفاَعْلا َماَوَد َكُلَأْسَأَو ِةَيِفاَعْلا َماَمَت َكْنَأْأَو اّيدالَبْلا َنِم َةَيِفاَعْلاَو اًعِساَو
 ىَلَص ِهبِط رُمذ) ءميِظَعْلا ّيِلَعْلا للاب الإ وق الَو َلْوَح َالَر الا ِنَع ىلا َكّلأسأَو فاعلا
 نإ هللا َلوُسَر اي لاَ الُجَر ّنَأ اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع (رَْقْلا ٍءاَد نم َمّلَسَو ِهَِلَع ُهَللا
 أ َنِنَأَك ُهَل َلاَك ْثْلَوَتَو يِنَع ثَرَبدَأ اًيندلا

 م ع1

 م ما يرحل 1 يم هشمروإ "أ بوي < ف 2:
 َنوُفْرْرُي ِهبَو ٍقئالخلا حيبْسَتَو 3 الَمْلا ٍةالَص ْنِم َتْنأ
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 0 ب لا ذولا مدع للا اعيش : ب ِيْمَحِبَو هللا َناَحْبُس ٍرْجْفْلا عولط َدنِع ْلُق

 الا َيَلَع ثلَبكَأ ْدَقَل هللا َلوُسَر اي لاق داع ْمُث كَم ُلِجْلا ىو ةرِاَص اَيْثدلا
 .ُبيِطَخْلا ُاَوَر اًهْعَضْأ َنْيَأ

5 30 

 َلْوَح آل َلاَق ْنَم َمّلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلاَق لاق ٌيِرَعْش ذألا ىَسوُم يبأ ْنَعَو
 نب ٌّيِلَع ْنَعَو .اًينُدلا يِبأ ُنْا ُهاَدَر ادب ْرَْ ُهْبِصُي ْمَل مْوَي َلُك يف رم هلام للاب ألإ وُ ال
 ْقَحْلا ُكِلَمْلا ُهَّللا الإ ة لإ ال يو ٍمْوَي لك لاق نم َمْلَسَو هلع هللا ىَّلَص يللا ٍنَع ٍِاَط يبأ

 عرفتشاَو ىلا باَبهب حقاتشاو رقلا قو نم اأو رفا نم ان ل زم لب نيل

 نم مّلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهْبِط ْرْكِذ) يبا ٌبطلا باك يف ْقَسلا ٌدْبَع ُهْركَذ نجلا ب

 . ع د

 ا َمَْسَو يلع هللا ىَلَص هللا وُ ّر لاق َّلاَق اَمُهْنع هللا َيِضَر ِوِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ْنَع

 هاَنْدَجَوُك اًذه اَنْرْيْغَو نحن اَنْبٌرَج ْدَقَو مّبَقْلا ُنْبا لاَ ُهْئِفَطُي َريبكّتلا نق اوُرْبَكَف َقيِرَحْلا ْمُكْيََر

 هل ثذَجَوك ةلامزامكَو نيوسيَو سفح لس يف هَلْ كلذ ثنو ذكر لضألا يف لاك كلذ

 يد َناَك (عْرّضلا ٍءاَد ْنِم م و هل هللا ىَلَص يب رو در ريغ ُهْذِجَأ ْمَل اًمِِظَع اَوثأ

 وُسَر اَنَأ هللا ٌرُدَع ْجْرْخلا نَبْلا َنِم ةكيبْخل 2 أ حاألاب عوُرضَملا بِ يف ُنوَُي مَسَو لع هَل

 نع لا ىلض نيلي مشنإلا كج لذ لما يا .اوودمل هك

 ىَلِإ 4 : حتفلا) «ٍراَفُكْلا ىَلَع ُءاَدِشَأ ُهَعَم ن َنيِذْلاَو هللا ُلوُسَر ُدّمَحُمط ىَلاَعَت ِهِلْوَق َعَم َمّلَسَو

 يي َلاَرْغ ُةَّصِق ٍبيِرَغْلا َنِمَو لاَ ايّئيِفْشُف اََعِرُص نْيَتَريِغَص ِنيثْا يف حملا ووش رج

 ٍةَفيِرْشلا ٍةَرايّرلا ّنِم يِعوُجُر َدْعَب ةَكَم يرطب ٍفيِرّشلا ٍزاَجِحْلا ٍبْرَدِب ُْتَعِرُص امَل اَئَِمِداَح
 هللا ىَّلَص هب ُتْنَمَتْساَو اَماَيأ ٌعْرّصلا اهي رم ٌرمَتْساَوٍةَاِِاَمَثَو َنيِاَمْثَو ٍسْمَح ٍةَكَس يِف ٌرْضِم ٍدْضَفِل

 ُهتْخْبَوَف ؛ َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص يلا ِرئأب مانَمْلا يف اَهِعراَصِب ّيلِإ يجف َكِلُذ يف َمْلَسَو لَ

 .ْمَجَو يأ ٌَبلَت اهب اَمَو ٌتْطقِتتْساَ اَهيَلِإ ّدوُعَي ال نأ ْمَسْقَأَو

 يف ةَكَمب اهتْكراَف ىبَح َكِلذ ب ةَيِفاَع يِف ْثلَزَالَو ُدْمَحْلا هل اي | ْدْعَي مل مَن ْنِمَو

 ٌيِراَسُبْلا يِف َتَبَث َتَبَ ْدَن (ِرْخسلا ءاَد ئِم َمُلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهئاَوَد ُرُكِذ) :ٌنيِعْسَو عبْرأ ٍةَس

 هنأ هَْلِإ ُليَخُبَل َناَك نإ ىمَح رجس َملسَو يلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ ةمِئاَع ٍثيِدَح ْنِم
 اَعْدَو اَعُد َةَئِئاَع َدْنِع ِةَلَْل َتاَذ ناك اَذِإ ىّنَح . ذل نأ فب نم ين هلق امو ةزشلا لع

 َدَعَقَف ِنالُجَر يِناَنأ هيف ٌهبتْفَتْسا اًميِف يِئاَتْكَأ هللا ّنَأ ٍتَْعَشَأ ُةَمِئاَع اَي َلاَق ْمُك ءاَعُدلا َرْرَك ْي م ل -
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 وحسم يأ ٌبوُبْطُم َلاَك ٍلُجرلا ُلاَب اَم اَمُمُدَحَأ َلاَقَك ٌيَلْجِر َدْنِع ُرَحَآلاَو يِسأَر َدْنِع اًمُهُدَحأ

 مو ةئاقشو طش يف لاق ءئش يأ ف لا يول مت ءألا نب ديل َلاَق ُهبَط ْنَم لاَ
 يف م أَّسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر اَماَنَأَك ّناَر زكري يف لا م نأ لاق رك لح لك

 ٌسوُوُر اًهِلْسَن ٌسوُؤُر ّنَأَكَو ٍءاَنحْلا َُعاَقُت اَهَءاَم َنأَك ُةَمِئاَع اَي َلاَقَف َءاَجَك ِهباَحْصَأ ْنِم سان
 سائلا ىَلَع َرّونأ أ ثفركت هلل ين ذك لاق تجرختنا الق هللا ٌلوُس راي ُتْْقَ نيالا

 يكْلْسُم ٍةّضِقْلا هذه يِف م مَ ِهْيَلَع هللا ىَلَص يلا َكَلَس ْدْنَو .ُتَئِفَذُف اهي َر َرَمَأَف اش هيف

 هرْبَص يف رجلا َبَسَتْحاَو هبَر ِرْمأل مْلَسَو ضْوُف رمل ٍلْوَأ يفك باَبْسَألا يِطاَعَتَو ٍضيوُفْلا

 وُبأ جرخأ دقق يِواَتلا ىلإ | خلجم هاب ْنَع ُهمِمضُي نأ هيداتت نب ٍيِحو َكِلُذ ىئامت اً مَ

 ٍسْأَر ىَلَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ئبللا َمَجَتْحا َلاَق ىَلْبَل يبأ ِنْب ٍنْمَحْرلا ٍدْبَع ٍلَسْرُم ْنِم ِدْيَبُم

 يقر ركذ) .ٍلاَمَكْلا يِف ٌة اع نيملقَمْلا نم لو ءاعتلا ىلإ عج م رجس يأ بط َنيِج ين

 ْمُكِم ىكتشا نم لوفي َملَسَو هيلع هللا ىَلَص وللا َلوْسَر ُتْعِمَس لاَ ءازُتلا بأ ْنَ
 َكئَمْحَر امك ٍضْرَألاَو ٍءاَمْسلا يف كْرمأ َكُمْسا ٌسْدَْت ِءاَمْسلا يِف يلا هللا ان ر لُقَيِلَف اَنِيَش

 لن أ نيرا ُبَر تأ اناَياَطَحَ كيوخ اكل رِفغاَو ضرألا يف َكئَمْحَ ٌلَعَجاَك ٍءاَمَّسلا يف
 ُبوُحْلاَو .ةُواَد وُبأ ُاَوَر هللا ِنْذإِب اربي عملا اذش ىلع كان نب هش كراع نب مس
 هتيْقُر) «ُيِئاَسْنلا ُهاَوَر امك وبلا رش اولا وأ يقول مله ٌفَصَ دف . ُميِظَعْلا ُبْنَّذلا
 داك َلاق هلا ٍدْبَع ْنَع َبوُقنَي نب َسْنوُي نع ُيِدبمُحْلا ىَور (عادصلا نب ملل الص يلع
 لا وللا مشي ميجؤلا نحول هللا مشي عادلا نوب مَْسَو لع هللا ىّلَص هللا لوس

 م

 .راَنلا رح رش ْنِمَو ٍراَعَن ٍقْرِع ْلُك ْرَش : ْنِم ٍميِظَعْلا هللا ُدوُعأو

 َيِضَر ركب يبأ َتْنِب أب َءاَمْسَأ ٌباَصَأَو . مّدلا ٍجوُرْخِل ٌترَص أ ْمّذلا ُهْنِم َراَق يِنْلا ُراَعْتلاَو

 قون ْنِم َكِلْذ ىلع هَ مسوي هلل ىَلَص للا لوُسَو عصر اًهسأَو يف مد اَمُهع لا

 َكَدْنِع ٍنيكَمْلا ُكَراَبُمْلا ٍبّيطلا كين ِةَوْعَدب ُهَشْحُف هَشْحفَو ُهءوُس اَهْلَع بهذ هللا مشب ٌلاَقَك ب باّيُثلا

 ُهاَوَر ُم ْمََوْلا َبَعَذك ماي هل هنالك ْتَلاَقَف َكِلْذ َلوُقَت نأ اََرَمَو تام تلك َكِلذ ْعْئَص هللا مشب

 ب مل ع ذأ يتلا سو ىو (سزلا يو نب سَ هيلع لا ىل ه١ . ْيِقَهَِبْلا

 ُهَدَي ْمْلَسَو ِهِئَلَع ُهَللا ىَّلَص َعَضَوَف ه ِهِسْرِض ّمَجَو ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ّيِبْئلا ىَلِإ اكَش د ةَحاَوَر

 كتل كين وغأو ضو ديم ا وش الغ نصا ع كت يا يب يأ هت ىف

 ني نأ َلْبَق ُهللا ُهاَفَشُك ٍتاْرَم َعْبَس َكَدَنِع ِكَرابُمْلا

 011 5 ساو .
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 َمْلَسَو ِهِبَلَع ُهَّللا ىّلَص هللا َلوُسَر ْتَنأ اَهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَمِطاف َّنأ ُيِدْيَمْحْلا ىَوَرَو
 َلاَقَق َمْلأَت يِذْلا ْنْسلا ىَلَع اًهَعَضَوَف ىتنُيلا َُئِبَبَس َلَحْدَأَت ٍسْرُصلا ٍناَبَرَض ْنِم ىَقْلت ام وُكْشَت

 ىَسيِع َرْيَغ ْدِلَت مل ْمَيْرَم َّنِإَف ِءْيَش ؟ لك ىَلَع َكِيردقَو َكِلالَجَو َكِتْرِعِب َكأسأ هللابو هللا مب

 .اًهب ام َنَكَسَم ِهَّلُك ٌرُضلا َنِم ٌةَجيِدح ُتلب ُةَمِطاَق ىَقْلَت ام َفِشْكَت نأ َكِتَمِلَكَر ٌكِجوُر ْنِم

 ٌةَكوُعْوَم ّيِحَر 0

 ْنِهبيْلُف اذ ٍتاَمِلَك ِكتْملَع ِتْفِش نإ ْنَكْلَو ُةَوُمأَم اَهّنإَف اهيَبْسَت آل َلاَقَق ىّمُحْلا ُتْسَن
 ٍَدِش نم ٌقيِفّدلا طفوا يبل معا ل ل لذ نلت كلف اغلا

 يِلُكأت َالَو َمّقْلا يبيت و َسأَرلا يِعَدْصُ الف ميِظَعْلا للاب ٍتْئَم ِتنَمآ ِتْنُك ْنِإ مَدلِم مآ اَي ٍقيِرَحْا

 الع يقل ها ف را لإ ل عت مى يح يطعن لا ينال عل

 يتب اَم ُرُكِذ) ُلوُسَرَو ُهَدبَع اَدّمَحُم ّنَأَو ُهَللا الإ هلإ أل نأ ُدَهْشَأ يأ ا اد يفت م

 هللا ىَلَص هللا َلوُسَر ُتْعْمْس لاَ هيأ ْنَع اَمُهلغ للا َيِضَر َناَمْدُع نب

 امشي لو ضرأل يف ؛ئش هم عم شال يللا شب لن لوي اسوي

 نيج اهلا ْنَمَو حبْطُي ىلح آلَ أ هبت مل يسمي نيِح ٍتاَر ٌتألَث ُميِل هلا ٌعيِوَسلا َرُهَو

 ْعَمْسَي يِذَّلا َلَعَجُف ُحِلاَفْلا َناَمْكُع ّنْب ناب باَصَأَف لاَ مب ىّبَح لب اشف ُِْصُت مَ ُحبْصُي

 ُناَمْثُع َبَّذَك ألَو َناَمْنُع ىَلَع ُتْبَذَك ام ِهَللاَوَق ّيّلِإ رظنت َكَلاَم لاق يل ُرَظْنَي تيَِحْلا ُهنِم

 ُتْبِضَغ يِنَباَصَأ ام ويِف يِبَباَصَأ يذلا َمرَيْلا ٌنكَلَو َمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَّص ِهَللا ٍلوُسَر ىَلَع

 هب ُبّلْجَتْسُي ام ُرُكِؤ) ٌحيِحَص ُنَسَح ٌثيِدَح ٌلاَقَو ُيِذِمرّدلاَو َدُواَد بأ ُهاَوَر اَهَلوُقَأ نأ ٌتيِسْنُك

 ,(ةآلب َنيِعْبَس ْنِم ٌةاَفاَعُمْلا

 مسي لاك ْنَم لاق مْلسَو يلع ُهَللا ىَلَص يلا ِنُع ُهنَع هللا َيِِغَر ِكِلاَم ِنْب سن ْنَع

 يولد نم ءىرب ِتاَرَم َرْشَع ٍمِظَعْلا يَا هللب لإ وُ لَو َلْوَح آلَ ميجْلا نخل ّللا

 ٌصَرَبْلاَر ماَدَجْلاَو نول اه ايدل اَاَب نم آلَ َنيِعبَس ني َيِوَُو هك ُهْنَدَلَو ميك

 . (ماَمَطا ِءاَد ٍءاَوَد ٌرْكِذ) «ٌحيِرلاَو

 هللا مسي ُماَعطلا ْعَضوُي نيج لاَ ْنَم م ٍدوُعْسَم نإ هللا ٍدْبَع ْنَع ِهِخيِراَن يف ُيِراَخُبْلا ىَوَر

 ُهرِضَي ْمَل ُءاَنِشَو ٌدَمْحَر هيف هيف لمجلا ها همشا ّعَم ُوْصي أل ِءاَمْسلا يِفَو ضْرَألا يِف ِءاَمْسألا رح

 دِبَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَو لاق َلاَ ُهنَع ُهَللا َيِضَر يِلَع ْنَع (ِنايبّصلا ْمأ ِءاَوم ُركْز) ناك ام
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 باور ِناَبلا م * ٌدضق مل ىَرسُيلا يف َماقَأَو ىتنَيل هِنْدَأ يف َنْذَأك دوم هَل دو ْنَم َمُلَسَو
 . ْمُهِضْعَب ُهَلاَق اًهْنِم ْمُهْبَلَع ىَشْحُي اَمبْرَف مهل صْرْعَت يتلا حيِرلا ّيِه ٍناّيْبّصلا ْمأَو 10 ُهَّلاَق

 ةيِعيبطلا ةيوفألاب م هَّلَّسَو ِهيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهْبِط

 نب ذم مالا عرخأ فدل ةَميِقّشلاَو َعاَد لا هب جياتي مالو ا
 نْيَمْوِيْلاَو َمْوَيْلا ٌتَكْمَيَن أ لاك م أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهّنأ َةَدْيَرُب ثي

 ياك سب هيلع للا يلح حبِحّصلا يِفَو : يللا يبا دعأ هجن ةقيشلات ٠ . جرحي
 ني اَهرْيََو ِةقيِقْعلا يف ُمَقثَي سأولا ُبْصَعَت ُهَْأَر ّبَصَع َدَكَو َبَطَح ُهَْأَو اا ِهِتْوَم ٍضَرَم

 هنَع هللا ىَلَص ْمَجتحا اَمُهلَع هللا َيِضَر ٍساَّع نبا ٍثيِدَح ْنِم يِراَخْلا يِفَد . . سْأرلا عاَجْوَأ
 هيما سو

 اعلا لاَ ْدَكَو ٍهِسْأَر ٍطْسَو يف ٍةَياَوِر يِفَو هب ثناك ٍةَقيِقَش ةئيِفش نب أَ ف مرره

 دج ٌةَمِفاَن اَهّنِ

 ٌيِذِمْرُتلا ُهَجْرْخَأ ٍلِماَكْلاَو ِنْيَعَدْحَألا يِف اًضْيأ َمجتْخ تش | َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُهنَأ دْرَوَو

 نيا بام ُلِاَكلاَو يلع يَتَمِلاَس يف اك نال .ٌمِكاَسْلا ُةحححصَو ريغ
 ِنيئِيَعلاَو نيئئأْلاو هجؤلاَو سأولا ضار نِ ُمُهلَ ِنْيَعَدحَأْلا ىَلَع ةَماَجحْلا ءابطألا لاَ ْدَق
 َعِيص اًذِإ َناَك َمّلَسَو سو و ِهْيَلَع هللا ىّلَص يبا نأ هيَُس يف ُهَجاَم ُنْبا ىَدَرَ نأ نانا
 ةَبهَنْلُم ٍةَراَرَح ْنِم ٌعاَدّصلا َناَك اذ ْيَأ عادُصلا ني للا ندب ّمِفاَ ُهِّإ ُلوُقَيَو ِءانجلاِ ُهَسْأَر َفُْلُع

 خيرات يِفَد ٠ .انماظ فت هلا هي عت كِذك اك ذو اهشارفيشا بَ ودام نع نكي
 يِف اًمجَو ٌدَحَأ ِهْيَلِإ اَكَش ام َمُْلَسَ ََِع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ واد يبأ ِنَئْسَ ُيِراَحبلا
 ٌيِذِمْرْتلا يِفَر . ِءاَنِحْلاِب ْبِضَتْحا ُه آ َلاَك ألإ ِهْيَلْجِر يف اَعََجَو اَكَش لَو و مجتخا هَل َلاَق الإ ِهِسْأَر

 سو هلع للا ىَلَص يللا ىلْؤَم عفا يبأ جور ىَمْلَس هيد ٌدَج ْنَع هللا ٍدْبَع ِنْب ْيِلَع ْنَع
 َّعَضَأ ْنَأ يِنَرَمأ الإ ٌةَتْك لَو ٌدَحْرُق م أَّسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٍلوُسَرِب ُنوُكَي ناك اَم ْتَلاَق
 الك ٌمالَسلاَ للا مع لأ ير اهلل لَو ل لا لص هب زك .هالا اهل

 ُتْمِيدَق َلاَك بْيَهُص ْنَع ُدَجاَم ِنْبا ِنْئّس يِفَو ٠ ٍةكَرحْلا ِكَرتو ٍةَعدلاَو ٍنوُكشلاي دولا ُجِلاعُي
 ُتْلَكأف اًرْمَن ؛ ثذخأك لُكو ذذا لاق و ُبخ هي نيد لَسَو هبَلَع ُهّللا ىَّلَص ُىِبْئلا ىَلَع
 هللا ُلوُسَ ْمّسْبَُف ىلا ٍةَيِح ةّيِحانلا ْنِم ٌمَضنَأ ِهَللا َلوُسَر ب كلك دمر كو اره لك َلاَقَف

 .مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص



 ُيِراَخْبْلا يِفَر .دمْلا ُهَاَصأ امل بطول َن اَيِلَع ىَمح َمْلَسو لع هللا ىَّلَص هل ٍيِدُرَر

 ْنَمْلا َنِم ٌةأْمَكْلا ُلوُقَي مْل و هيَلَع هللا ىّلَص لا ُتْحِمَس َلاَق ِدْيَر نب ٍديِهَس ِثيِدَح 7

 ٍفْلُكَت رْيَغ ْنِم ضْرأْلا يِف ُدَجوُي قاس لَو هَل َقَرَر أل ٌتاَب ُهأْمَكْلاَو .ِنْيَعلِل ءاَقِش اوامر

 يِرَمْمَي ٍتلحتلا يف ْعََو يِهَو (ةَرُْْلا نب َمْلَسَو ِهيَلَع ُهّللا ىَلَص ِهّْبِط زُكد) ٠ ينس لَو رذبب

 ةَسِئاَع ىَلَع َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلَخَد َلاَث هللا دْبَع نب ٍرباَج ْنَع اَيِلاَغ َناَيبصلا

 يف عج زرقا ب الق ا ام لق ان انت بسب يئس اعدل اهل لل ين

 ُدْحأَتََ .دسأت يف عبو ذأ ةزلغ هنو باصأ رن أ امي َنكألوأ َنْلُدْعَت آل آبو َلاَقَق ِهِسْأَر

 0 9 أ ارب يضلل كلذ عي ُهَشِئاَع رم إل ةطسُت مث ِءاَمِب هلل اًيينِم طش

 ْنَع ِنْيَحيِحّصلا يِف (ِنطَبْلا ٍقالطِتْسا ِءاَدِل مل َدَو ِهْبَلَع ُهْللا ىَّلَص هّبِط ركْذ) ُهدْيَغَو ُدَم ُدَيَحَأ

 يِفَو ُهَئْطَب يكْتشَي يأ نإ َلاَقَن م هو يلع هللا ىَلَص يللا ىَأ الجر نأ ٌيِرْدُحْلا ٍديِعَس
 م

 قدص اقف لطم رب لك قس أ د َلاَقَ هاَقَسَق ًالَسَع ِهِق ِهِقْسا لاَقَف ُهُنَطَب َقَلْطَتْسا َِياَوِ

 . كِيِحَأ ُنْطَب َبّدَكَو ُهَللا

 هاَقَّسَك َلاَك ُهْنْظَأَك َلاَق الّسَع هِقْسا ٍةعِباَرلا يِف َلاَقْف َنوُراَم ِنْب َديَِي ْنَع َدَمْحَأ ِةياَرِر فَ

 ٌيِزْوَجْلا ُنْبا َلاَق ٌكيِخَأ ُنطَب َبّدَكَو ُهَللا َقَدَص َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ِهَللا ُلوُسَو َلاَقك اب

 هللا ىْلَص بلا ٍنَع دوُمْسَم نبا ثيل ُهدْيَوُيَو ىلؤأ ِءاَفْشلا ين اًهيِوُمُع ىَلَع ِةيآلا َلْمَح َّنإ

 سنن ْنِم َمْلَسَو ِهبَلَع ء هللا لص بط ُركو) يْرْقْلاَو ٍلَسَعْلاِنْيَهاَْشلاب ْمُكِيَلَ َمْلَسَو ِهَِلُع

 هللا ٌلوُسَر َلاَق ْتْلاَق ٍسْبَمْع ِتْنب ةاَمْسَأ ْنَع ُهُرْيَكَو ُيِلهْرُتلا ىَوَر (ُهنيَلُيَو و ِهيْشَمُي اَمِب ٍةَعيِبطلا

 ُتْيَشْمَتْسا ِتَْلاَف ُمُك ٌراَح راح َلاَق مُرْبْشلاب ثلا َنيِشْمَقْسَت تنك اًذاَمب َمْلَسَو بَل ُهللا ىّلَص

 .انّسلا يفف َناَكَل ٍتْوَمْلا َنِم هاَقِش هيف َناَك اًْيَش نأ وأ مُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص لا َلاَقَك اّسلاب

 يلع هللا ىّلَص ُهلَعَ . ُيِبِساَحُمْلا ُهَرَكَذ ذ ِرْمكلاِب انّسلا َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َبِرَشَر

 اَمَو وللا ٌلَوُس اي يق ماسلا لإ واق لك نم هاف امهبف نك توسل انساب ْمُيلَ مس

 ئيكَمْلا ُهَلَضْفَأ ٌيِزاَجسِح تبن َوُهَف املا اَنأَو ٍةَرَجَْش قْرِع ُرْشَق ُمُرِبْشلاَو اوُناَق . ُتْوَمْلا َلاَك ُماّسلا

 ٌتوُنّسلا اّمَأَو ْمِهاَرَد ٍةَعْبَس عبس ىَِإ مها ٍةَبرَأ ني ُهل , ُهبْرْشلاَو ةّلِئاَْلا ُنوُمْأَم ٌفيِرَش ٌاَوَد َوُهَر

 ٍلَسَعْلاِي اًقوُق هدم ائَّسلا َطَلْصُي نأ ىَنْعَمْلا ُنوُكَيم ٍنْمّسلا ٍقاَثِز يف ُنوُكَي يِذّلا ُلَسَعلا َرُهَ

 ْنِم ٍنْمْسلاَو ٍلَسْعْلا يف اَمِلادَرُْم هلاَمْعَيْسا ني َعَلْضَأ ُنوُكَيك ملي ْمُث ٍنْمْسلِل ٍطِلاَخُملا

 ُهُداَؤُف ٌبيِصُأ يِذْلا َو َوُهَر (ِهوُؤْفَمْلِل ُهّللا ىَّلَص 4 هْبِط ُركْذ) .ٍلاَهْسِإلا ىَلَع هئَناَعِإَ اّسلا حالضإ

 قلل



 هْبَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر يناَنأَف اًضَرَم ٌتْضِرَم َلاَق ٍدْعَس ْنَع َةُواَد وُبَأ ىَرَر ضَرَمِب ُهْبَ ْيَأ

 ٌلُجَو َكْنِإ يِ َلاَكَو يِداَوُق ىَلَع اَهَدْرَب ُتْدَجَر ىَّنَح َيَيِذَن َنَْب ُهَدَب َعْضَوَف يِنُدوُعَي ْمّلَسَو
 ةَوْجَع نم ٍتاّرمث َعْبَس لأي ببَطعم ْلجَر هل إف ٍفيِقَث ْنِم ُةَدَلَك َنْب ٌتِراَحْلا ِتْأَ ُدوُؤْفَم
 ُهاَقْسُي ام ُدوُدْللاَو َنُهَفُدَيَلَف يأ ٌنْمْأَجَيْلَف ىئْعَمَ .داَوُلا نهب دليل مث ْنهاَوَب ؛ ٌنُماَجَيِلك ِئيِدَمْلا

 ال مَْسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص بِ ٌرك) ٠ . عَبْضب كاتم ْنِم َلِحدَأ ذ أ مقلا ينج ٍدحَأ نم كاسل

 هلك قينوا دل اذ مل مس يلع للا ىلض يلا نع راحيل يف ايفا بأ

 .بْئَجْلا ُتاَذ اهب ٍةَيِفْشَأ ٌةَعْبَس

 ِتاَذ ْنِم اوُواَدت َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َلاَق َلاَ َمقْزَأ ٍْب ٍديَز ٍثيِدَح ْنِم ٌيِذِهْرَنلا يِفَد
 نم ِبْلَجْلا يِحاَوْن يف ِضْوْعَي اَم انُم بْئَجْلا ِتاَلب ُداَرُمْلاَو ِتٌرلاَو يِرْحَبْلا ٍطْسْقْلاِ بْنَ
 يل ضيرملا هب دب نأ َكِلدَر يدنهلا وعلا وم يِرخَبلا طسقلاَو اََجَو تحن ٍةَيِلَع حاب

 نأ ْنَع (ءاقشهسألا ِءاَِلَملَسَو ََِع هللا ىَلص بِ ْركِؤ) ءومك قش ٍدحأ يف اَودلا ٌبَصُ

 مُهَصَأ يأ ةيبملا اوكا مَلسَو لع لا ىّلَص يللا ىَلَع ٍلْْعَو ير نم طخ مك لَ

 هللا ىَلَص يلا ىلِإ َكِلذ اًرُكَش عهثوطي ثمطعُم ملم هيا يِفَر ٍفْوَجْلا ُءاَد َوُهَو ىَوَجْلا
 اَهِلاَرْبأَو اَِناَبلَأ نم ْمُتبِرَشَف ٍةَقَدَصلا ٍلبإ ىلإ مث مُجوَح وأ ملَسَو هلع هللا ىَلص َلاَنْ منسي لع
 ْنِم ُدَتْمُم ُقْرِعْلا اذََر (اَسْنلا ٍقْرِع ِءاَد ْنِم َمّلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْبِط ُرُكِو) ٍناَسْيّشلا ُهاَوَر

 هللا ىَلَص يلا نأ ُهَنَع هللا َيِضَر ٍسْنأ نَع بَل ارو ِمَدقْلا رخآ ىلإ يهني كولا لصف
 ىَلَع ُبَرْشُي مك ءاَرَْأ ةلالث أوت مَ بات يب ةٌياَرْعَأ اش ُهََّلَأ اللا قْرِع ُاَوَد َلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع
 ْنَمَو زاَجِحْلا ٍلْهَأَو ٍبَرَعْلاِب صاح ُهاَوُنلا اَذُهَ .ُهحباَم نبا ُهاَوَر هج ٍمْوَي ّلُك يف يلا
 . (ماَروأْلا نب َمْلَسَو هيََع هللا ىَلَص بط ُرْكو) مُهَرَواَج

 ىَلَع َملَسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر عم ُتْلَحَد لاق هلع هللا َيِضَر ّيِلَع نع رك
 ُتَحِرَب ام ّيِلَع لاك ُهْنَع اوطب َلاَقك هدب ذهب هللا َلوُسَر اي اوُلاقك مَدَو هِرهظب ُهدوُعَي ٍلُجَر
 لَ هللا ىَلَص هيلو ُرْك) .ظيِلُع خب ُهدِْلاَ .ٌدِاَشمْلَسو َِْلَع هللا ىَلَص ُيِْئلَو ثطْب ىّتَح
 نب يَبَأ ىَلِإ َتَعَب َتَعَب َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص يلا نأ نيَحيحْصلا يف (يكلاو ٍقورمل عطقب َمْلَسَو
 .ُهاَوَكَو ُهَدَصَن يأ ِهْبَلَع ء ُهاَوَكَو اًفْرِع ُهَل َمِطَقُف اًبيبط بْعَك

 ا لا ىلع نبل ةكسح هلختأ فزت مخ نع سب ّيِمُر امل ربا ْنَع مِلْسُم يِفَو

 ّنِم َةَاَرُر ْنْب َدَعْسَأ ىَرَك َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهّأ ٌئِذِمْرَتلا َكْنِعَو . كلاب ُهَمَد ْعْطَق ْيَأ َمُلَسَو
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 ُهنداَم مسح ال يِذْلا يالا ٍلُحلا يف ّيَكْلا لَمْعُي اَمْنِإَو . َهْجَوْلا وّلْعَت ٌةَرْمُح َيِهَو ٍةَكْوّشلا

 ٍديِدْشلا مَلَلا َنِم هيف اَمِل همر اَمّنِإَو هَ ىَهْن َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىّلَص ُهَمَصَو اًَذِهِلَو هب لإ

 يِراَبلا جف ف لاق ىلْأْلا ينال ىَلَ أ ةماََكلا ىلغ لوُمخَم ُهلَع يلاق ميِظعْلا رطل

 هبَلَع ُهَللا ىّلَص ِهّْبِط ُرُكِد) :ىَوتْكا مل دو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بلا نأ حيِحَض ٍرْنَأ يف نأ ْمَلَ

 ِضاّيِع يِضاَقْلا لاَ (ةنِم اَراَرِف اهم ٍجوُوُخْلاَو هِضَْأ يف ٍنوُماَطلا ىَلَع ٍلوُحُدلا نب َمُلَسَ

 . ضارمألا ٌمُْمُع ُهاَبولاَ ٍدّسَجْلا يف ٌةَجِراَحْلا ُحوُرُقْلا ِنوُعاَطلا ٌلِضْأ

 هيلع هللا ىَلَص وللا لوُسَر تغمس لا ديد نب ةَماَسأ ٍثيِدَح نم ٍنَْححصلا يِفَو

 اَذِإَف ْمُكْلْبَق َناَك ْنَم ىَلَعَر ٌليِئاَرْسِإ يِنَب ْنِم ِةُفِئاَط ىَلَع َلِسْزَأ زجر ُنوُعاطلا ُلوُقَي م

 .ُهْنِم اًراَرِف اهْنِم اوُج ُرْخَن الق اَهب ْمُتْنَأَو ضَْأب م 2000

 يفَعجْلا ليوخرش نع هضيرا يف ْيِاَحْبلا حرخأ (ةقلشلا نيب َمَْسَو يلع هللا ىَلص

 يِنْيَب لوُحَت يِْْدآ ْدَق هللا ٌلوُسَر اي ُثْلُقَ هك ةَعلِس يْمَكِبَو َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص بلا ُت 2

 اف ٍةقلشلا ىلع فك سوو يف يف كفك ذل نانو بلع ضبنأ ذأ فيلا هاف يي

 .اَهَرْلَأ ىَرَأ امو اَهنَع اَهَمْفَر ىّبح فك اَهّنْحطَي َلاَز

 َكِلَذ ْنِم ِسْمُي ملك ء 00 كف ل نإ دعا هج لس هلع للا ىلَس خفت

 ىَدَر (ىّمُحْلا َنِم َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّلَص ِّبِط ُرْكِذ) ُهْرِئَغَو ُِقَهِتَبْلا ُهاَوَر دكَأ اًهْئَِر مْوَيلا

 ْمْنْهَج حيف ْنِم م ىَمْحْلا لاَ ْمَلَسَو ِهْيَلع هللا ىّلَص ّيِبْللا ِنَع رم ِنْبا ثي ٍدح ْنِم ُيِراَخْبْلا

 ىَلَع َلاَسِتْغَألا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص َداَرَأ ِدراَبْلا ِءاَمْلاِب ُهَجاَم نْبا ِةياَِر يِفَو ِء امل اَموُؤِفْطَأَ

 يبأ تن اب ٌءاَمْسأ ُهْنَعْتَص اَم ِءاَمْلاِب ىّمُحْلا ٍديِرَْت اس لتخخ ات لو ةعرشخم قلو

 ذك ني املا ناقش موُخملا نب ىلَع 520 ْتَناَك اَهّْنِإف اَمُهنَع هللا َيِضَر ٍقيّدّصلا ٍرْكَب

 ِهيَلَع ُهَّللا ىّلَص ُهَباَطْج ْبَقلا ُنْبا َلْعَجَو ءاهن نود ةَرشللا ِباَب ْنِم كِل ُنوُكيل ِبَْكَر

 ,هآلاَو اَمَو ٍزاَجِحْلا ٍلْهَأل اًصاخ ِثيِدَحْلا اذه يف َمْلَسَو

 صرع يف امك جلع يف ةرابلا ماما مَ لَ هللا ىَلص ةلاَمغجسا تيدا يف -
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 ْمُح اإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَكَر . َنُهيِكْوَأ ُلَلْحُت خم ل بز عِبَس نم لع وص تبيح

 اذإ ا ملَسو يلع لا ىلض لاق لق لأ لغز . َلَستْغاَف ِهِسْأَر ىَلَع اَهعََْأَك ِءاَم ْنِم بق اَعَد

 ا م ل نحيت عشدشأ

 , و .ٌمطَقَتْمْلا ٌبَّضلا ُنّشلاَو ِةَب و ِةَبرِقْلا ُمُك هب َطَبْرُي يِذَّلا َطْيَخْلا َوُهَو ءاَكِو ُعْمَج ُةَيِكؤألاَر

0 



 اورق ألا يف هللا نم هو ٍتَْمْلا ديار ىلا َملَسَو هع هللا ىَلص هَ ْيَرَبْلا
 َبَمَذَق اوُلَعَمُف َلاَق ٍءاَشِعْلاَو ٍبِرْغَمْلا ِنْينادَألا َنْيَب اَمِيِف م يَلَع ُهوُبِصَو ٍناَئَّشلا يِف َهاَمْلا اَهَ

 ْمُكَدَحَأ َباَصَأ اَذِإ َمْلَسْو ِْيلَع هللا ىَّلَص يللا ِنَع َنابْوَت ِثيِدَح ْنِم يِذمْردلا َجَرْخأَو
 ُلْقْيلَو ُهتَبْرَج ُلِبْفَتْسَيَو ٍراج ٍرْهَل يف ُعِقئَتْسَي املا ُهلَع ُهْنَع اَهْنِفطُيْلُك ٍراَثلا ْنِم ٌةَعطِق َيِهَر ىّمُحْلا

 نيقتلو سنشلا ول لق لا ٍةالَص َدغَب َكلوُسَر ْقيْدَصَو َكَدْبَع شا ْمُهّللا هللا مشب

 ُرِواَجْت ُداَكَت أل اَهّنِإَف ٌمْسِيَل الإ ْعْيَسُ الإ سمح أي م نإ ماي هل ٌةنَالَث ٍتاَسَمْع تلت هيف

 صخر (ِلْمَقْلا ُدْلَوُي انو ةتحْلا نب ملسَو هَ هللا ىَلَص بيرث ىلا هلا نب اً

 ْتَناَك ٍةْكِحِل ٍريِرَسْلا ٍسْبَل يِف ٍفْوَع ٍنْب ٍنْمْحَرلا ٍدْبَعَو ماّوَعْلا ِنْب ريل م اَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص

 مجّتحا دك (رَبيَخب ُهَباَصَأ يِذَلا ْمْسلا َنِم َمّلَسَو ِِيَلَع هللا ىّلَص ِدْبِط ْرْكِذ) «ُئِراَخُبلا ُهاَوَر امه
 ُهّصِقْلاَوَرَبيَكِب ٍةَموُمْسَمْلا ٍةاَّشلا َنِم َلَكأ اّمِل ِهِلِهاَك ىَلَع اًنالك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص بلا
 .اًهِتَوُرَغ يف ُتْمْدَقَ

 ةَيِعيب ةيعيبطلا ِةَبهلإلا نم ٍةَبْكَرُمْلا ةيوذألاب َلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهّْبِط

 نأ ٌيِراَخ اَنْ ىَور (ىوكش لُكَو رجلا ة ٍةَحْرّقْلا نم َمَّلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهّبِط ُرُكِذ)

 يِفْشَي اًنِضْعَب ُةَقيِرَو اًئِض انضزأ كب زث هللا مشب يقلل يف ُلوُقَي َناَك َمْلَسَو هلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَ

 َلاَق ف عرج ذأ ةعرق ب كلك زأ ٌناَسْنِإلا ىَكَتْشا اَذإ | ناك ٍمِلْسُمِل ٍةَياَرِر يِفَو اني ِنْذِإب اَنَميِقَس
- 

 ل

 ْنِم ّلَحَأ ُهّنَأ ثيِدَحْلا ىَنْعَم ُيِوَرْللا َلاَق َتيِدَحْلا ضألاب هتباَبس ُناَيْفُس ايس ْعْضَوَ اًذكه ِهِعَبْضإب

 عضل هي حسم مك هلي ةئَش اهب قلق بارثلا ىلع اَهَعَضَو مك ةئاَبلا هيبط ِهِعّبْصِإ ىَلَع ِهِسْفْن ٍقيِر
 ْنِم َملَسَو ِدِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْبِط ُرْكِذ) .حْسَمْلا َلاَح يف َروُكْدَمْلا َملَكلا َالِئاَ حزُجلا رأ للملا
 ذإ يلَصُي مُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هلا ٌلوُسَر اكيب لاق ٍدوُمْسَم نب : هللا ِدْبَع ْنَع (ِبَرْقَمْلا ٍةَعدَ
 للا نعل لاو َمُلَسَ لع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َفَرَصلاَف هِْبْضِإ يف ب ٌبْرْفَع ُهْنْغَدْلُف َدَجَس

 ساو

- 03 

 00 ا ا َبَرْقَعْلا

 نم بطلا ْركْؤ) يش ةَبْبَش يبأ ُنْبا ُهاَوَر ْتَنَكَس ىّبُخ نْيَت . َةْدُوَعْمْلاَو دَحَأ هللا ٌّوُه أفي ع

 مِلْسُم ىَو رز (ةضَعَت انقر هيلع بيق لنك نأ اهئباض لخب بجلا يف عزخت حو ٌحوُرُق يِهَو ِةَلْمْ

 ا



 م
1 

 ُنوُكَت ُةَمْحْلاَو ِةَلْملاَو ِنْيَعْلاَ ٍةَمُحْلا َنِم ِةيْقولا يِف ٌصْخَر َمّلَسَو هْبَلَع هللا ىّلَص ُهّنَأ سنأ ْنَع

 ةلذللا َن ةيِلِاَجْلا يف يقزت ثناك هللا دبع تلب هانشلا نأ لالخ ىَوَرَو .موُمّسلا ِتاَرَدِل

 ىنِإ هللا َلوُسَر اَب ُتَلاَ َةَكَمب ُهتَعَياَب ْذَق ُْتَناَكَو َمّل مو هيلع هللا ىَلَص يلا ىلِإ ث دحام امَلَق

 ل ولا مني لاق تفرع َكِيَلَع اًهَّضِرْعَأ نأ ُدب أَو ِةلْمْنلا نم ِةيِلِهاَجْلا يِف يق يقرأ

 رت يِواّرلا يأ لاق سائلا بَ ساَبلا ا ُّْللا اًدحأٌْضَالَواَهاَْفَأ نم ةوُعت ى

 لطقر قاح رذخ لحب رجح ىلغ ةلدتز انِناقكَت ذقت تام عي در ىلع اه

 ىلس يلا جاذلأ فب نس يالا ىذا (ةَرْبْلا نب مْلَسَو ِهِبَلَع هللا ىَلَص ِهْبِط ُركِذ)
 ِنْيعَبْض َنْيَب ِةر 24 ىلع اهتضؤل قياما متل تل ايرأ نم اهل كا هَّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا

 ري . ُتَكِفِطُف اًهْئِفْطَأ ٍريِغّصلا َرْبْكُمَو ربك ىِفطُم ْمُهَّللا لاق ْمُث ؟ هلجر عباَصَأ نم

 بِطاَح نْب دّمَحُم لن ةاشلا زي لا قزع نب مولا ىلص بد .بيطلا

 ىَّلَص ّيِبنلا ىَلِإ يم يب ثنا نع رهط قرتخاف اَمياَم نم يف َباَصأَد اذ ثْاتت لاَ
 ْركد) ا كن فاو لاك بأ ساثلا ْبَر ساَبلا بجذأ اقف م و ِهْبْلَع ُهّللا

 ّىَلَع لحد ْثَلاَق ِةْي ٍراَصْنألا ِسْيَف ِتنب ِرِئُملا أ ْنَع (ةيدجلاب َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص ِهبِط

 َلوَُ مَ قمم لَو ضر نم ُقَئ َوُهو يَ هم ملسَو هَل هللا ىَلَص هلا ُلوُسَ

 ٌىِلَعِل ٌلوُقَي م مو ِْيَلَع هللا ىّلَص ْئنلا َقِفَطَم اًهْئِم ٍنَالُكأَي َاَعَو َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص هللا

 ُيِلَعِل مْلَسَو ِْيلَع ُهَللا ىّلَص َلاَقَك هب ُتْنجَف اًقْلِسَو اًريِهَش ُتْعَكَصَ ْتْلاَك فك ىّبَح < ُهِقاَن كن
 لَ م

 . ُهَجاَم نبا ُهاَوَر كَل ُعْفلأ ُهَنِإَف ْبِصَأ اًذه ْنِم

 هم

 ِيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا َلوُسَر نأ ٍناَمْعنلا ِنْب َةداَتَف ْنَع (ِءاَمْلا نِم ضيِرَمْلا ٍةَيْمِح ُرُكِو)

 اذ هاما هممِقَس يخي ْمُكذحأ لَ امك ايلا هَمَح دبل هللا بأ اذ | َلاَق َمْلَسَو

 ْنِم اوُلُكَأ ٌساّنلا نأ وَل مْ سو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْيِئلا ِنَع اًعوُنْرَم .يِدْيَمْحْلا ىَوَرَو . ٌيِذِمرُلا
 ْنَم ّمّلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص يلا ِنَع ٍديِعَس يبأ ْنَع ْيِنربَطللَ . ْمُهئاَدْبَأ ثَماَقتسَأل ِءاَملا برش

 .هَنْوُف ْتَصّقَتلا ٍقيّرلا ىَلَع هاَمْلا َبِرَش

 يدذ اري تزخ ِسْمَشُمْلا ِءاَمْلا َنِم ٍةَيْمِحْلاِب مَ سو ِهبَلَع ُهَللا ىَلَص هرم ْرْكِذ)

 ُهَنِإَف سْمَشُمْلا ِءاَمْلاِب اوُلِسَتْعت أل ل هلع هللا يضر ٍباطَحْا نب َرَمُع نع ُيطْردلاَو يمال

 هيلع هللا ىّلَص كلا ِنَع راع ِثي ٍديِدَح ْنِم ىَنْعَمْلا اذه ُيِنَطْمَراَذلا ىَوَرَو .ٌصَرَبْلا ُتِروُي

 ١٠م /ةيدمحملا راونألا مم



 نأ َرْمُع ٍنْب هللا دبع ْنَع (ِالَحُبلا ماَعَط نِم ٍةيْمِحْلا ُركؤ) . . سّنأ نع يقل ُهَجَرَْأَو َمُلَسَ
 يسيل از من ءيخشأل مَ 85 لبا مع لق لَو يع للا ىلض هللا لو

 ُديِديَو لَسَكْلا َءاَذ تروُي ُهنِإَف ٍسْمّشلا يف مؤُنلا َنِم ِةيْمجْلا ُرُك) ٠ .أطَوُمْلا رْيَغ ىف ِكِلاَم ْنَع
 7 1 يدخر دبع يأ نب ميز نع سلوم نع ليزا ف ةذق وأ ىذد (نيفلا هائلا

 لاق ّمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّْلَص هللا َلوُسَر نأ أ يِنَمَلَب َلاَكَو يِناهتَق ُسْنوُي لاق ٍسْمَّشلا يف اًعجْطْضُم
 . َنيِفَّدلا ادا ُريِتَتَو َلَسْكْلا ٌثروُث اَهْنِ

 َلاَق َلاَق نّسَحْلا نع (ِريِساَوبْلا َءاَد ُهْنِم َّنِإَف ٍلوَبْلا ٍساّبيحا ْعَم ِعاَمِجْلا نم ةيمحْلا ُرُكِذ)
 ريال هلي نوُكي هَ مالح نفح هيو مدح مباح ال َمَسَو هِيَ هللا ىَلَص هللا لوْ

 ِباَبْذلا يحاَنَج ٍدحأ م ْمُس ْنِم ٍباَّرُشلا ٍةياَمِح رُكْذ) .ٍلْوَبْلا ٌساَبْيْحا ِءآلْخْلا ُنْشَحَر و ُمِكاَحْلا ُهاَوَر
 نإ لاق َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىْلَص وللا َلوُسَ َر نأ ُهْلَع ُهَللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع (يناَغلا ساَمْغإ
 ٍرَخآلا يِفَو فش هِيحاَج ٍدَحأ يف َّنِإَف ُهْحَرْطَيِل  ُهَلُك هسه ْمكِدَحأ ءانإ يف ُباّبذلا لَ

 ْنَع (هييِطْفَتِب ٍليللاَب ءانإلا يف كِل ِءاَبْوْلا نم ٍةَيْمِحْلاِ مْلسَو لع هللا ىَلَص هَِْأ ٌركِذ) .
 ليك ولا يف نك ءاقشلا اوثكذأو هاثإلا اوُطَع َمْلَسَو لع هللا ىْلَص هللا لوس لق ل

 َكِلذ نم ويف لي لإ هاك ِهبَلَع سيل اق ذأ ةاَطم هِنأَع سئ اني ْدُمَي أل ُءاَبَو اًهيِف ُلِزْنَي

 ٍلّرَأْلا ٍنوُناَك يف ِةّيِموُرلا ةئّسلا ٍروُهُش ذ ٍرِجاَرَأ يف َكِلْذَو َلِبِق هِسِيِحَص يف ْمِلْسُم ُهاَرَد ءاَبَوْلا
 ٍةَبْرَقْلا ُمَك هب ُدَشُي يذلا طْيحْلا َوُه ُهاَكِولاَو

 ُلوُسَر ىَهَن َلاَق حيِجَص داس ُهُراَد وُبَأ ىَرَر (ىقْمَحْلا ٍعاَضزإ نب ِدَلَوْلا ٍةَيْمِج ُرُكِذ)
 عيضْؤلا نيب اب ثروُ ْيَأ ُهُبَمُي َنَبْللا نِإَف ىقْمَحْلا ْعَضْرَتْسُت نأ َمُلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا
 ُْيكُي ٌعاَضْولا م ْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْنلا نع ء سابع ِنْبا ِنَعَو ٠ يِدْعُي ةَباَوِر يِفَر ٍةَعْضْوُْمْلاَو

 يأ ةرجاقلا عاضزشا نع ىَه ملسَو لَ هللا ىَّلَص هلأ اًوَُْم ببوح نبا دنع . ٌحاَبطلا
 هللا ىّلَص يتلا ٍنَع َهَرْيَرُ يبأ تيِدَح مِنَ وبأ اهيف درو د ِهرَبلا نم ُةينجْا اَنأَو ٍةَقِساَمْلا
 هللا ىَلَص ٍلْرَق ٍسنَأ ْنَع ُيِِفْمتسُمْلا درو .ِدْدَبْلاَو ٌرَحْلا َنِم م اوُْفْدَتْسُأ َلاَك ُه أ مَسَو هيل

 . يِتمأ ْنَع ِدَبْلا عا ذاب حَرْفتل َةَكْبالَمْلا نإ مْلَسَو ِهْيَلَع

 يناثلا لصفلا

 ايؤذلا مْ سو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِريِبْعَت يف

 جز اَهَل ِةئيِدَمْلا لخأ نم هأَرما ِتَناَك ثلا اَهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَسِئاَع ْنَع ُيِمِراَذلا ىَوَر
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 ٌبْئاَغ يِجْوَز َّنِإ ْتَلاَقُف َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُسُر ثنآَف ٍةَراَجّتلا يِف ُفِلَتْحَي ٌرجاَت ء# 8

 َرْيْخ َلاَقَق ّنَر َرأ امالُع ُتْذَلَو يّنأَو ْتْرَسَكْلا يَِبةَيِراَس ْنَأ ماتمْلا يف تَرَ الواح يك
 رم يأ ثءاجبف اًنالث كلذ ثم ارب اًملُغ َنيِدِلَتَو اَحِلاَص ىَلاَعَت ُهَللا َءاَش ْنِ ٍكجْوز ُعجْرَي

 ْنْهَل اَهَّل ُتْلُقَف ماكَمْلاِب يِْنَرَب ٌدَيْقَأَف اًهُتْلأَسَف ٌبِئاَغ َمّلَسَو ِهِئلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسرو ىَوْخُأ

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ايف يكتت ْتَدَعفك رجا امال َنيِدل 5و ِكِجْوَر ْنَئوُميَل كاَيْؤُر ْتَقَدَص

 ُنوُكَت اًيْورلا ّنإَف ريح ىَلَع اًهوُربغاَ اَيؤُرلا مِلْسْمْلِل ْمُْرْبَع اَذإ ُةَفِئاَع اَي ْدَم َلاَقُف َمّلَسَو ِهْيَلَع
 ' هدوُمَع ِتْيَبْلا ُةيِراَسَو اَهُرْبَعُي ْنَم اًهبِحاَصِب ُداَرُمْلاَو اَهْبِحاَص اَهْرْبعُي ام ىَلَع

 َْلاَقَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ٍلوُس ىلإ ةأَرْما ٍتءاج َلاَق حابَر يِبأ ِنْب ِءاطَع ْنَعَو
 كَسْوَز ِكِْيَلَع ُهَللا در َلاَقَك اًيئاَع اَهْْوَر َناَكَو ُتَرَسَكا ُهئيِراَس يأ يتب ةَرئاَج ّنَأَك ُثْيَأَر ين

 هل كاف ةَيفر أ مو َِْلَع هللا ىْلَص يلا ىَلَع صَق امَل له نان ُيقََبْلا ىَدَرَو ءاَملاَس

 ٌتَر ِهَّلِل ُدْمَحْلاَو ائِئاَدْعَأ ىَلَع ُرَّشَو ال ٌرْيَحَو ُةاّفُوَتَن قو ُهاَقلت اَقْلَن يَ ٌرْيَخ ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيْلَع

 .كاَيؤر يلع ٌصُْصُفا َنيِمْلاَعْلا

 اَيْوُر ّيِج ٌةَنِداَّصلا اَيْؤُرلا نأ ملغ (اَهِريِبعَت ْعَم مْلَسَ هبّلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهيِئاَرَم نم ُةَذُْي)

 ٍقَكَو ىَلَع ةَطقْيلا يف ْعَقَت يتلا َيِمَو روُدنب ميم ع ”ذكَو َنيِجِلاَصلا َنِم ْمُهََِت نمو نأ

 حْبّضلا ٍقَلَمَك يتلا ا ,َملَسَو هلع هلا ىَلص اتي هَ كو مؤللا يف تعفو ان

 يخّوْلا َّنِم هْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ِهِب َءىِدُب ام لو ُةَسِئاَع ْتَلاَق دَحُي الو ٌدَعُي أل ام

 اَيْؤُرَو ُيِراَخْبْلا ُاَوَر حْبُصلا تلك لكم ثءاجب لإ ا فو ىَري ل َناكف مزْنلا يف ٌةئاصلا اور
 ةَبّْملا ٍةَحِلاَص َرْيَعَو ُرثكألا َرُهَو ٌةحبِلاَص ُنوُكَت ْدَكَو هَ ةقداَص اَهلُك مَلَسَو هْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ينل
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 ةمصخ عزو يف هل ىأ مس يلع للا لس لإ رغأ مي افلا يف عوام اللا ىلإ

 سرا ثيم +

 ديس ردح كاَكف لقي رفأ نم لْجَرب فس يف لك يِللا ملل نس داهم نب
 . َنيِقْتمْلِل ٌةبِقاَعلا ٍتْناَك ْمُن ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ِءاَدَهْشلا

 ِهْيَلَع هللا لا
 يِراَمْظَأ يِ ُجْرْنَ يرلا ىَرْأل ي ىّنَح هني ُتْنِرَشُف ِنَبل حَدشِب يأ منان نأ ايي َلوُقي َمْلَسَ

 ٍديِعَس يبأ ْنَعَر و ملل لن لل لرش َراَي ُهقْلْوَأ اَمَف اوُناَق ٍباَطَخْلا َنْب َرَمُع يِلضف ُتِنَطعأ

 سائلا يَ ٌمِئاَ ان اَنأ اًمِبَب لاَ م مو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص ّيِبْنلا ِنَع ُهْنع ُهَللا ّيِضَر ّيِرْدُحْلا

 ال



 ُنْب ُرَمُع ٌىَلَع ٌوَمَو َكِلُذ َنوُد ْعُلبَي اَم اَهْنِمَو ٌيِدْنل | علي ام اهني ٌصْمُت مهل :أعو ّيَلَع ٌنوُضَرْعُي

 م . ٌيِراَخُبلا ُهاَوَر َنيدلا َلاَق هللا َلوُسَر اَي ُهَتَ هأَوَأ اَم اوُلاَك ُهْرْجي ٌصيِمَق ِهِيَلَعَو ٍباَطَخْلا

 هْبَلَع ُهَللا ىَلَص وللا َلوُسَر َّنَأ يِل َركُذ َلاَث ُهْنَأ ٍساّبَع ِنْب : هللا ِدْبَع ْنَع ُئراَخَبْلا ىَوَرَو
 َنْذَأَ اَمهركَو امهنظنل بهذ نو ِناَراَوس يدي يف عض هنأ ُتْيََر مبان انأ اَنيَب َلاَك َمُلَسَو
 اًمُمُدَحَأ ِساّبَع ِنْبا ِنَع يِاّرلا هللا ُدْيَبُع َلاَق ٍناَبْرْحَي ِنيباَذَك اَمُهُنلْوَأَك َراَطَف اَمُهُتْخْنَكَف يِ

 نأ ائْيَب ٍنْيَحْبْشلا دلع َةَرْيرُه يبأ ِةَباَدِ يفت امِليَسُم ركل ِنَمَيْلا ُروُرُِ َُلَتَق يِذّلا ْييِنَعْلا
 ِنِئاَرْخَب ُداَرُمْلاَو ِثيِدَحْلا رخآ ىلإ | ٍناَراَوِس ُيَدَي يف ٌعِضْوُف ألا َنِئاَرَخ ُتيِتوُأ ُذ ذإ ميا

 ْنِم ُيِراَخُبْلا ىَوَرَو ءاَمِِريَْو ٌرَصِيْقَو ىّرسك ٍرِئاخْوَ مئاتتلا نم نأ ىلع عيل ام أل

 أولا ٌةَرِئاَ َاَدْوَس ٌةأَرْما ُتْيَأَر َلاَق َمْلَسَو هَِلَع ُهَللا ىَّلَص يلا نأ َرَمْع ِنْب هللا ِدْبَع ثي
 َلِقُث ةكيِوَمْلا َاَبَو نأ َكِلَذ ُتْلْوَأن ُةَفَحُجْلا َيِهَو ًةَعَيْفَمِب فاق يلح وبلا ب كير

 .اَهبَلِإ

 ين ُتيَأَر َلاَق َمْلَسَو يلع هللا ىّْلَص ْيِبللا ٍنَع ىَسوُن يب ْنَع ْمِلْسْمَو ُيِراَخُملا ىَدَرَ
 أ َُماَميلا اَهنَأ ىَلِإ يِمْهَ يأ يِلَمَر َبَمَدَن ْلْخَن اهب ضأ ىَلِإ َةْكَم ْنِم ٌرِجاَمَأ يأ ماتملا
 هْبَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس لاَ يأ ْنَع ٌمِلْسُم ىَوَرَو «ُبِرْي ُةيِدَمْلا َيِه اًذِإَك ُرَجَم
 نبا ٍبَطُر ْنِم بطر ايِنأف عار نب ةَبقُ * را يف انك مياتلا ىَرَ ام ليلا تأ ُلوَُي مس

 .ٌباَط ْدَق اكئيو ّنَأَو ٍةَرحآلا يف ٌةبِئاَعْلاَو اَْنُدلا ين اكل ََعْفرلا نأ هتوف باط

 مِن نأ اني لَم َملَسَو هلع ُهللا ىّْلَص وللا َلوُسَر أ هلع ُهَللا َيِضَرََرْيَرُه يبأ ْنَعَ
 اًهْنِم عُرف َةَفاَحُق يبأ ُنْبا اَمَدْحَأ ْمُث ُهَللا َءاَش اَم اًهْنِم ٌثْعَرتف ُوُل اَهْيَلَعَو ٍبيِلُق ىَلَع يثير

 خلا نوتخ ع رغ كدا مأ كيل لا تعش و ىذ تأ أ ايون 2

 ٌرثبْلا ٌبيِلَقْل | قطتي لالا وَ ىلَح ىلصخلا ف مز مولي سلا تي يا ل
 ْمُهيِوْقَو ْمُمْريِرَكَو ْمُعدْيَس ٍمْوَلا ُيِرَئْبَ ٌةَميِظَعْلا ُرْلَّدلا ٌبْرَعْلاَو ُءىِلَتْمُمْلا ٌرْلُدلا ُبوُنَّذلاَو

 لبإلا ٍتَبَرَض ُلاَقْيَو ٍضْوَحْلا لح اكرم ىلع بلع نكأ سائل نطَولاَك لل طع
 مَسَو يَ للا ىلَص يد ىرم امل لا اكمال لح تَرَ مل ثوان نط

 يف َسِنلَو هقبألو ٍةْذُم رَصِق يف هلاَح ْنَ اخ ره فَْض عزل يف لوو دب ني ٍفيِلْخْلِلَو
 اًمَأَو اَهَنوُلوُقَب ب اوُناَك ٌةَمِلَك ّيِج اَمْنِإَو ٌُبْنَذ هم ّمَكَو هنأ ىلإ َراَشِإ الَو ٌصْفَن ُهَل ُرِفْغَي ُهَللاَو ِهِلْوَ
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 ريصمتو حوُتفْلا ٍةرْثكِب مالسإلا ٌةرْياَذ ْتَعَسْناَو اهب ٍساّنلا ُماَمتلا َرْثَك ُتَّلاَط اْمَل اَهّْنِإَف َرَمُه ُهي يال

 ْنَأَك ُتْيَأَر هللا َلوُس و اي لاق الُجَر نأ بْدنُج نب ةرُمَس ْنَم واد وُبأَو ُدمْحَأ َجْرْخأَو 2
 َءاج ْمُث اًفيِعَض اًبْرُش َبِرَشَق اًهِبقاَرَعب ٌلسأك ُْنَع ُهَللا َّي َيِضَر ركب وُبَأ َءاَجَف ِءاَمّسلا ّنِم اعط

 مك َْلَضَت ىلع بَ ايقاع َدحَأف ُناَملُع ءاج م َمْلَصَت ىّبَح برق اَهيِقاَرَعِب دك رم
 ٌةَضوُرْعَمْلا ُةَبْشْخْلا َيِجَو ٍةَوُقْرَع ٌعْمَجس يِفاَرَعْلاَو ءْيَش اَهْنِم ِهْيَلَع َحِضْتْلاَو ْتطِشْقْلاَف ٌىِلَع ًءاَج
 هللا ىَّلَص ِهريبغَت ُرْكِذ) ْتَعِفْرَر ْتَبِذُج ْتَطِشْلاَو ٍناَتَُفْرَع اًمْهَو ٍبيِلّصضلاَك رلدلا م ىّلَع

 ىلع بأ حيل الص ني لذ , أَمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َّناَك (هُرْيَغ ُهآَر اَمِل َمْل و ِهْيَلَع

 تلات أع مالا صنت هلا 0

 ابْتُم صق ْنَمِل ُرْبَعُي لاكن ِبِفاَوَعْلا ِرْثَسِل ًاراكيإ َلاؤَسلا ُكَرَن م 2

 قا خ1 زا ردا ان يف
 يف ُتْيَأَر يْنِإ هللا َلوُسَر ب لاقل يلا ٍدْفَو يف َملَسَو ع هللا ىَلَص وللا ٍلوَُر ىلع مي
 هللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقْف ىّوخ . قدأ انذع ثذلر يعل يف اهثث رت اًناَنأ ُتْئَأَر اَي ور اًذه يقيرط

 دق اَهْنْظَأ ُهْمَأ ٌتْكَرَت ْمَعَن َلاَق ًالْمَح عم ار أما ني كل لق عا و هيلع هللا كَ
 لك لي اننك يلب هللا ىخأ عئنأ هلاك ناك كب ره امال ثَدَو ذق لاك ثا
 َوُهَف َلاَق ٌّدَحَأ هب هب َمِلَع لَو ٌقوُلُخَم 3 م هآَر اَم ٌقَحْلاب َكَنعَب يَِلاَو ْمعَن لاك ُهمثْكَت ٌّصَرَب َكِ ب لَه

 برعْلا كلم كِل لاق ٍناتكَسَمَو ناتو اطلع ريما نب كاملا ُتْيَأَرَو لاك َكاَذ

 ُْيِقَب َكْلَي لاف ضْألا نب ٌجُرْخت ءاَطْمَش اًروُجَع ُتنَأَرَو لاق هيب هي نَسْحَأ ىلإ ْعَجَر

 اياد ذر ل لاق يل نل نتف ليي تلتف لضنألا نم ثمجرخ ان يلد لا يذلا

 .مُكلَتَو مكلخأ معلما مُِلكأ ىمغأَو ريِصَب ىلتل ىلغل لو
 اي ةئِْْلا امو َلاَك ٍناَمُرلا ٍرِجآ يِف ُنوُكَت ةنثِ ذ َكّلَت أَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص ئيكلا ٌلاَق

 هللا ىَّلَص َفَلاَخَو سأّلا ٍقاَبْطَأ اجلا كوب مك مهماتإ شالا كيب لاقل لوش د

 برش ْنِم ىلْخَأ نيؤنلا دل يزل مكر يخت هلأ ءيِسْمْلا ب ُبِيَْي ِهعِباَصأ َنَب مَلَسَو هَل
 ُهَدَّسُج ٌباَصضَأ يِذلا ُمْفْسَألاَ و رغما د ٍدالزأ ْنِم ٌرَكّذلا ٌيدَجْلاَو ريتا ىف أ ُناَنألا .د دِراَبْلا ءاَمْلا

 ُجلْدلاَو ندا يتمشش يف ُقََحُيام طْرُمْلاَو ديِدّشلاب ّسْبَل يذلا ُدَْسَأْلا ىَوْخَأْلاَو ُرَحآ ُنَْل

 ُفاَبْطْأَو ضَيِبَأ اًهِسْأَر ُرْعَش يِتَلا ُهاَطْمّشلاَو بهذ ْنِم ِناَراَوَسلا ٍناَعْكَسَمْلاَو َراَوسلا ُهبْشُي ءْيَش

 . كاَبيْشْألاَر فالتخألا ُراَجِتْشألاَو ُةُباَطِع سأّرلا

١ 

 م



 َرَمَع ُنْباَو ِكِلاَم ُنْب ُدْعَس اًهيِف ٍةَقْلَح يِف ُتْلُك لاك ٍداَبُع ِنْب ِسْيَق ْنَع يِوُر ام َكِلْذ ْنِمَو
 اق اكو ذك وا نإ 8 كلذ اجلا لفأ نم لبر ا وت مالح ئه ذيع وعن

 يف َعِضْو ُدوُمَع اَمْنَأَك ُتْي اَمْنِإ ْمْلِع هب هَل سئ اَماوُلوُفَ ْنَأ ْمُهَل يِفْبَي َناَك اَم هللا َناَحْبُس

 َلاَثُث ٌفيِصَوْلا قلو في يِفَو ُةَرْرُع اًهِسأَر يفت اهيف بف ارحل ٍةْضْوَر
 ُدْبَع ُتوُمَي َلاَقَف َمّلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلَع اَهُئْصَصْنُق ٍةَوْْعْلاِب ٌتْذْحَأ ُهُتيِقَرَف ةَقذا
 . يِراَخْبلا ُهاَوَر ىَقنوْلا ٍةَْرُعلاب ْلِحآ َوُمَو هلل

 اذإف هع ثفلعلا ِدَيب ٌلْحأَف م ْمُك يِ َلاَقَن لْجَر يِناَن ُمئاَ اَنأ امَكْيَبُهْنَع مِلْسُم ىَوَرَو

 ٍن دآل ٌتذَخ .ا5 لاك يلام نع كولا قطا َيِجَو ةداَج ٌعْمَج ٌداَوَب ان

 ىتأك انهم ذُح يل لاف ينيج ْنَع جنم ذك ٍلاَمْشلا ٍباَحْضَأ قيِرَطاَهّإك اهي ُدحأَ ال لاق

 يفد ادار َكِلَذ ُتْلْعَف ىْنَح ُترَرَخ َدَعْضأ ا ْنَأ ُثْدَرَأ اَذِإ ُتْلَعَجَف ْدَعْضا يِل َلاَقُف ًالَبَج يب

 اأو مشتاك جولَمْلا نأ اربع َتْيَأَر مَلَسَو هَل ُهللا ىّلَص َلاَق ُجاَم ِنْباَو ُيِئاَسْنلا ِةَياَور

 بَ نإ مُلَسَو هلع هللا ىّلَص يوب مالغأ نم ه ْمَلَع اًدهَو هلاك نَلَو ءاَدَهْشلا لَم َوُهَف ُلَبجْلا

 ىَوَرَو «ٍئيِدَمْلاب هَ ةيراَعُم ٍةكالِج ٍلْوَأ يف ِهِشاَرِف ىَلَع َتاَم اَمْنِإو اًديِهَش ْتْمي ْمَل مالَس نب هللا
 نب َداَمُكَعِل ُتيِرأَو َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص وللا َلوُسَر ُتْعَي ُتْعَياَب ْتْلاَق ِهالَعْلا ّمُأ ْنَع ُيِراَخُبْلا

 كِل ُتَْكَذَ َمْلَسَو هلع ُهَللا ىَلَص هللا َلوْسَر ُتْيْف يِرجَن اَئْيَع مّْنلا يف هوم َذْعَب ٍنوُعلظَ

 . هَل يِرْجَي ُهُلَمَع ِكِلذ َلاَقَ

 ثلئاغثلا لصفلا

 ِتاَبيممْلا ِءاَألاب ْمُلَسَو هبل هللا ىْلَص ِهِئاَبنِإ يف
 هنآ للا ىَلَص وسو ناَسِل ىلع هن عوام ىلا هب قب يلا لج نأ ملغ

 يفَو َمْلَسَو هَل ُهللا ىّلَص ِتْوُبُت ٍتاَْنإل ماَهلِإب نأ يخ وب اّمِإ ىَلاَعَت هللا َنِمَق ِِرْيَغَو َمْلَسَو
 وعلا دقو ير ينم امألإ ملف ال يْإِهلاَو لا مْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلص لأ ُتيِدَحْلا
 0 ىّبَح ِبوُيْعْلا ىَلَع عالطألاب ُمالّسلاَو 5 ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ُهُدْمَأ َرَضَْناَو

 ول هدد عج غل ماب اغيل لاق كش
,*2 

 ُهْنَع هللا ٌيِضَر ةَحاَوَر نب

 ٌعِطاَس حْبُصلا نم ٌفوُرْعَم ْقّشْنا اَذإ ُهَباَنِك و ُئْئَيِهَّللا َلوُسَر اكيِفَو

 موكل



 ْمِقاَو َلاَقاَمَّنأ ٌتاتِفوُمهب انُبوَلُفَف ىَمَعْلا َدْعَب ىَدُهْلا اَناَرَأ

 : هْنَع ُهَللا َيِضَر ِتباَث نْب َناَّسَح لْوَقَو

 ٍدَهْشَم ْلُك يِفوللا َباَتِكوُلْيَيَو ١ ُةُلْوَح ٌسائلا ىَرَيَأل ام ىَرَي يبن
 ٍدْعْرَأ ٍموَبْلاٍةَوْحَض يِفاَهُقيِبْسَتَت بيات ةَلَفَممْوَييِف لام نِإَ

 هب قطن ام مالَسلاَر ةالّصلا هيل هب رَأ اميف ُلْوَأل) :نْيَمْسِق ُمِسْقْنَي ْلْضُمْلا اًذُهَو

 ٍةَروُسب اوُنأك اًئيْبَع ىَلَع الون امم بْيَر يف مثلك ْنِإَو» :ىلاعت هلق ٌكِلُذ نيف (ميِطَمْا ُنآْرقْلا
 :ُهَلْوَقَف [24 :ةرقبلا] «اوُلَمْفَت ْنَلَو اوُلَمْفت ْمَل ْنِإَقط :ِهِلْرَن ىلإ 51 :ةرقبلا] «دِلفِم نِ

 يف ٌةَياَع اوُناَك ْمُهْنَأل ٍهِفالِخِب ُةداَعْلا يِضْقَت ٍبْيَغ ْنَع ٌراَبْخِإ [14 :ةرقبلا] كاوُلَمْفَت ْنَلَو

 َريَغ نأ َنودوَتَو مك اهل نيالا ىّدْخِإ ُهَّللا ُمُكَدَِيِْإَدٍ :ىّلاَعَت ُهْلْوَق َكِلْذ ْنِمَو ةْعَالَبلا

 ىَلاَعَت ُهّللا َرّبَْأَك ٌديِفَكلاَو ُريِعْلا امه ِناَئَمِئاَطلاَو هيلا [7 :لافتألا] «ْمكَل ُنوُكَت ٌةَكْوُضلا ِتاَذ

 ُهَلْوَق َكِلَذ ْنِمَو ءِاَقّللا لبق ْناَث َدْعَولا ْنَأ ْكَش َالَو َدَعَر اَم ْمُهَلَرَجلَأَو ْمِهِرِئاَمَض يف اًمَع

 اَم ْمُهُدَدَع َناَك ْدَقَو ِرْدَب َمْرَي شيرت َداَنُك يِبمَي [ 1 4رُبْلا َنوُلَويَو ُعْمَجْا ُمْرِهيَسَ :ىلاَعت
 ٍدئام امنالَن َنيِعِلْسُمْلا ُهَنَع ّناَكَو حالّسلاَو ٍلاَملاب َنيْدِعَتْسُم اوُناَكَو فلألا ىلإ ٍةئاَمِسْسملا نيب

 . ْمِهِلاَوْمأ ماَقيْغاَر ْمهِلاَطْبَأ ٍلثَق ْنِم َنيِمِلْسُمْلا َنُكَمَو َنيِكِرشمْلا هللا َمَرَهك الجر ٌرَّشَع َةَنَالَّثَو

 امي بغزلا اوُرفَك نيِذْلا بول يف يِقلْئَس» شْيرُف ِراَمُع يف ىلاعت هلو كِل ني
 ّنِم ْمِهِبوُلُق يِف ُهَللا َفَذَك اَم ُديِرُي 0١ :نارمع لآ] 4ًناَطْلُس هب ْلْوكي ْمَلام للاي اوُجَرْشأ

 ملآ» : ىلاعت هَلْوَق ُكِلُذ ْنِمَو .ِبَبَس ٍرْيَغ ْنِم اوُعَجَرَو َلاَمِقْلا اوُكَرَن ىّنَح ٍدْحَأ مدي ٍفْوَْلا

 هذه ٍلوُزُت ُبْبَس «نينس عطب يف نوُبْذيَس مهب دعب نب ْمْهَو ٍضَْلا ىَلدَأ يف ُموُرلا ِتَِلُ

 باَتِك له 7 ّنَأِل َكِلُذ َنيِمِلْسُمْلا ًءاَسْف ٌرَصْبَق ىّرْسك َتَلْهَف الَئاَقَت ٌّرْضْيَمَو ىَرْسك نأ ِهّيآلا

 ربحا َنوُكِرْشْمْلا َحِرْفَو ُهَباَنِك ىَّرْسِك ٍقيِزْمََو َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىْلَص ينل ٌباَتِك ٌرَصيُق ٍميِظْعَتِلَو

 ىلإ ٍةَنالّكلا َنْبَب اَم ٌعْضبْلاَو ٠ . َنيِنِس عضب يف َنوُبْلَْيَس اوُبِلُع ْنَأ َدْعَب مولا ناب ىَلاَعت هللا

 . نيس عْبَس ٌذْعَب َكِلْذَو مجال ْنِم ْمُهوُجَرْخَأَ ةَييئَدحْلا ْمْوَي ٌسِراَ زف ُموُرلا ِتَبْلْعَف ِةَرَشَعْلا

 :ةرقبلا] كاَدبَأ هوئَمْنَي ْنَلَو نيِقااَص ْمُتلُك ْنِإ َتوَمْلا اوَُمَتَقط : ىلاغت ُهْلْوَف َكِلُذ مُر
 مل ؤّلَف ِهِيَلَع ء ْمهِتَرْذُك ْعَم ٍناَسْللاب ٍتطْنلاب آلَو ِبْلَقْلاب ٌتْرَمْلا ُنْرئمَكي , آل ْمُهْنأ رَبخأَت [45 4

 ْيَلَع ُهَللا ىّلَص يِبْنلا ِنَع يِوُرَو يْئَمّنلاب ِهبيِذكَت ىلإ اوُعَراَسَل ِتْوَمْلا ْنِم ْمُهُقَسْلَي اَم اوُمَلعَي
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 لع مح

 ىَلَع ٌيِدوُهَي يّقَب اَمَو ُهَئاَكَم ٌتاَمُك هِقيِرب ْمُهْنِم ٍناَسْنِإ | لك ّصَمَل َتْوَمْلا اَوَنَمَ هد ؤَل َلاَق ُهَنأ َمْلَسَو

 ِتاَحِلاّصلا اوُلِمَعَو ْمُكْنِم اوُئَآ َنيِذّلا هللا دَعَرل : ىَلاَعَت ُهْلْرَق َكِلُذ ْنِمَر «ضزألا ِدْجَو

 هللا َّنِم ٌدْعَو اًذِه ةيآلا [50 :رونلا] «ْمهِلبَق نب َنيِذْلا تلختْسا اَمُك ضْرَألا يف ْمُهْتَمِلخَتْسِل
 سائلا ةَمِنَأ ضَْأْلا هاَفَلُخ َُعَمُأ ْلَعَجَبَس ؛ هنأ َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلوُسَرِل ىَلاَعَنَو ُهَئاَحْبُس
 دما هلو هيف َكِلَف ىلاعت لق كو ابها ْمهَل عضختو دألبلا خاضت مهي هت الولاد

 ةريِزَج َرئاَسَو ٍنيَرْبلاَو َرييَحَو كَم هيلع هللا حقق ىثح َمَْسَو يلع هللا ىّلَص ثني مل ُهنإَ
 هاَداَمَو ماَشلا ِفاَرطأ أ ضَْب ْنِمَو رجه ٍسوُجَم نم َُيْرُجْلا َدَحأَو اَهِلاَمَكب ِنَمَيْلا ٌضْرَأَو ِبَرَعْلا
 ُكِلَم ُيِشاَبْنلاَو َناَمُع ُكوُلُمَو ٌسِقْوَنُمْلا َوُهَو ةيِرَدنَكْسِإلاَو ٌرْضِم ُبِحاَصَو مدّرلا ُكِلَم ُلُقَرِ

 .ُهللا ُهّمِحَر َةَمِجْصَُأ َدْمَب َكّلَمَت يِذَّلا ِةَشَبَْلا

 ُقيدّصلا ركب وُبأ ُهمميِلَح ل هَ رئألاب مك َملسَو هلع هللا ىَلص هللا لوُسَر تام ام م

 َدالَب ىَلِإ | ٌةّيمالسإلا َشوُيَجْلا َتَعَبَو ِبَرَعْلا ٌةَريِزَج َدُهَمَو ىّهَو ام ثعش 3 ََلَف ُهْنَع ُهّللا يضر
 هللا َحَتْنَق َّرْضِم ٍدالب ىَلِ | اياك اجو مأشلا ضزأ ىلإ َرَحآ اجو اهم اََرَط اوَُْفَف سرا -

 هلا | نَْ املا اند ' كارو دال نم امان ٌقْشَمِدَو ىَرْضُب ب هياَأ يف يالا شح

 رأت اهرخآ ىَلِإ | رضي رادو ايامك يالا اللا مق ريالا يف غاز لب ىلع ايلا ده
 ُكِلاَمَمْلا ِتدقا ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َناَنَع ِنْب َناَمْثُع ِثلاَكلا يللا مايا يف ْمك سياق ميلف
 مث ٍبراَغَمْلاَ ِقِراَشَمْلا نم ٍجاَرْخْلاب َءيَجَو اًهِبِراَغَمَر ضزألا ٍقِراَشَم ىَصْقَأ ىَلِإ ٌةيِمالْسِإلا
 ىْلَص ُهُلوُسَرَو ُهّللا اَنَدَعَو اًميِف ُبْلَقَتَن ُنِْبَن اَهَو ةيمالْسإلا ُكِلاَمَمْلا َتَعَسْناَو ُتاَحوُتُفْلا ٍتداَز
 .ُهَلوُسُرَو هللا ٌقَّدَصَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 ُلَدأ ُهوُهَيلاَك 1١[ :ةرقبلا] «ُةتَكْسَمْلاَو ُهلُذلا ْمِهِيَلَع ثَبِرُصض» :ىّلاعَت ُهَلْوَق َكِلذ ْنِمَو
 ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذّْلا َوُهط :ىَلاَعت ُهْلْرَق ٌكِلذ ْنِمَو بخ اَمَك ٍناَمْرَر ٍناَكَم لك يِف ٍراّمُكْلا
 [9 :فصلاو ا" :ةبوتلا] 4َنوُكِرْشُمْلا هِرَك ْوْلَو هلك ؛ ِنيدلا ىَلَع ُهٌَرِهظِيِل ٌقَسْلا نِيِدَو ىَتْهْلاِ
 ةلزكا كِل مَ | دال ياس ىَلُ ٍلاَع ريخأ امك مالشإلا ني نب ناَبِملا يف ٌرماظ اذُهَو

 ٠ سل ع ص |

 ل ا برغل الب يِفَو شو لع لا ل كل زف مالشسإلا

 اًصْفيشا ُلوُطَي امم كِل ريغ ىلإ ٌمالْسإلا
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 ىناَثلا ُمْسِقْلا

 َناكف ٍزيِزَعلا ٍنآْرَقْلا يف ام ىّوِس بوُْغلا َنِم ِهِب َربخَأ اًميف

 ع هلل ىلَص هام غو هه يف هب ريغأ امك.

 مَهَو دف للا نإ َمُلَسَو لَ هللا ىْلَص وللا ٌلوُس ّر َلاَق َلاَق َرَمُه نبا ِنَع ُيِناَرَبَطلا َجّرْخ
 .وده يفك ىلإ ُرْظْنأ اَمنأَك ِةَماَيِقْلا مْوَي : ىلإ اَهبِف ُنِئاَك ّوُه انو قيد كنت

 َكِل اقم يف ايش كر ام امام مَّلَسَو هلع ُهللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ايف َماَق لاَ ةقْيَدح ْنَعَو

 ُهَنِإَو ءالُّؤه يِباَحْصأ ُهَمَلَع ْدَق ُهْيِسْن نم ُهَيِسْنَو دو ُهظْفح 0

 مك ُهلَع تاغ اَذدِإ | لجرلا َهْجَو ُلُجَولا ُرُكْذَي اَمُك ُهَوْكْدَأَك ُهُفرعَأَ ُهاَرأَف ُهُبِسْن ُهْتيِسْن ْذق ٌءْيّشلا ُهْنِم

 ىّلَص هللا ُلوُسَر َكَوَن اَم ِهَللاَو ُةؤَساَنَت ْمُأ يِباَحْضَأ ي يبل يأ ا يش لك ل ةقزغ

 ةاذس ذك لإ ديا ايل ةعم نم عي ادلا يف نأ ىلإ قف داق مسهل هللا

 ةُواَد وُبأ هاَوَر هتليبقَو هيبأ مْساَو ٍهِهْساِب اَنْ

 لاَق ٌةْعيِلَط َسِراَوف ٌَرْسَع َنوُئَمَِيك ٍلاجُدلا يف ٍدوُعْسَم ٍنْبا ٍثيِدَح ْنِم ْمِلْسُم ىَوَرَو

 7 مم يلو ُناَوْلَأَو يباب َءاَمْسَأَو مهام قرغأل ين ذإ ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهَللا ُلوُسَر

 يف غب اَمِب ْمُهَقْرَع ّمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص ُهنأ توف ضألا ٍرْهَظ ىَلَع َسِراَوْف ُرْيْخ
 ُدئاَط كوب اَمَو َمّْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَّلَص هللا لوس 5 ْدَقَل ؟ وأ َلاَقَو . ِهِتْوُم َّدْعَبَو ِهِتاَيَح

 .اًمْلِع ُهْنِم اَنَرْكذ لإ ِءاَمّسلا يف ِهْيَساَنَج
 م

 ىَعْن ٍمُلَسَ هْيَلَع هللا ىّْلَص ىِبْئلا نأ ةَريَرُه يبأ ْنَع ٍناَنْيّلا ُهاَوَر اَم َكِلْذ ْنمَق

 هْيَلَع ىَّلَصَو ْمِهِب ٌفَصَن ىّلَصُمْلا ىَلِ | مهب َجَرْخَو ديف تاَم يِذَلا ميلا يِ سائل ّيِئاَجلل
 يَلَع هللا ىْلَص هللا َلوْسَر نأ ْيِراَخُبْلاَو َدَمْحَأ َدْنِع سْنَأ ِثيِدَح يِنَر ٍتاَريِبكت عب ربو

 بلع هللا ىَلَص َبرَص لبا مهب َتَجرَُناَملعَو ُرَمَْو ِرَُب بأ دَعَمو ادخأ دِهَص َمْلَسَ

 هْيْلُع َر َرَبخَأ اَمُك َناَكُف ِناَديِهْشَو ُنيِّدِصَو يبن َكِنَلَع اَمْنإَف ُدْحَأ تي دا هَل َلاَكَو هِلججرب ّمْلَسَو

 ىَلَص هلأ لغ هللا يَ ةريزم يِبأ تبِح نب ناكل اورام كِل نيو «ملسلَر السلا

 يِذْلاَو ُهَدْعَب َرَصِنت الق ُرَصَِت كله اَذإَو ُهَدْعَب ىّرْسك الف ىَرسُك كله اًدإ َلاَق َمَلَسَو ِهَْلَع هللا

 .ِهللا ٍليِبَس يف اَمُهَروُنُك نُقل هديب يِسْ

 ٌرَصْيَق الَو ٍقاَرِعْلاِب ىَرْسك ُنوُكَي أل ُهاَنْعَم ٍءاَمَلُمْلا ُدِئاَسَر ُيِعِفاَشلا َلاَق ٌيِوّرْنلا َلاَق
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 اًمِهِكَلُم عاطقاب م أَمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص اَئَمَلْعَأَك ُمالَّسلاَو ُهالّصلا ِهَْلَع هيمز يف َناَك امك ماّشلاِب

 ارش مالو ةالصل ل لَ لس لَ لا ىلص لق انش كاك ملل نأ نب

 يذلا هْلِل ُدْمَحْلا َلاَثَو ُايِإ اَمُهَسَبْلأ ُرَمُع اًمهب يت أ اًمَلَق ىَرْسك ْيَراَوِس تسيل اًذِإ كلب فيك

 ىَّلَص ُهُراَبْخِإ َكِلُذ ْنِمَو .جلذم ينب نم يَ يباع َُهَو قارس اَمْهَسأَ ىَّرْسِك اَمُهَبَلَس
 ُهَمِلَع هلع ام لاق هد نأ ب للا أ ب لدتا هذ كرت يلا املا مس هْيَلَع ُدّللا

 مج ِهَتقاَن عِضْوَمِبَو ٠ . ةْكَم ٍلْهَأ ىَلِإ بلباس ٍباَتك ٍنَأَشِب ه ْراَبْخِإَو .مَلْسَأَو اَهْرْيَغَو يِرْيَغ
 بل ذك بزخألا ع ةوكرشفلا عجب قلو .ةرجذلا ين يطب تقل كَ كَ
 .اًهَدْعَب ْمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص ىَلِص ّرْمُي ْمَلَق اكوُرَْي لَو ْمُهوُرَْت َنآلا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 نإ لا م ؟ ةَئِراَح ّنْب َدْيَز ْمِهِئَلَم َرْمَأَو َةَتوُم ىلإ اَهْيَج ْمْلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَلَص َتَعَبَو

 3 ومب َنوُملسُمْلا ىقتلا امل ةحاوز نب : هللا ُدْبَمَك َبيِصَأ ْنَِف ٍبِلاَط يبأ ُنْ ُرُْعَجَف َبيِصْأ

 ذأ لاقت مهرقخم ىلإ رقت ىئع هَل َفِشْكَف رْبمْلا ىَلَع ّمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ْىِبتلا سَلَج

 ُنْب ُرْفْحَج ُةياَولا ٌدَحَأ ْمُن هلا دئوتسا لاذ م هيلع ىف ةهشخنا ىلح ةاراخ نب ذي ةيزل

 هللا ُدْبَع ةياّرلا ّذَخْأ م ! رج مكيجأل ارزيلكش ب ا لاق من ِهْيَلَع ىَلَصق دش ىّبَح ٍبِلاَط يب
 ةقاشلا يب مهب باح ربت مكب اوزهلنا لاك لع ىلطق ةيققنا عازل

 8 مه مل

 . ءاَقلَبْلا ضزأب َقْشَمِو َنوُذد ُةنوُمَو .اًهيِف اوُلْبُق يتلا

 مْوَيلا ةَحِيِبَص حيض مس هيلع هللا ىَلص هللا َوُسَو لحد ثْلَق سيح تب ءامسأ ْنَحَ

 مك مَهمشَو هنن خوب ثفجق رف ولب نأ انشأ اب لاَ باَحْضأَو ْرَثْعَج هيف َلِبُ يِذَْلا
 لا لق مَع لاك ءْيش ٍرفغج ْنَع كَمَا هللا َلوُسَر اي تلق 6 ىكبل عوفشلاب يع كَ

 اًهَقِراَشَم 5 ُتََرَك ٌصْرألا َيِل ثَيِز ُمالَسلاَ ةالّصلا هيلع ُهَلْوَك َكِلَذ يَ ٌكرْيَغَو ُيِوْعَبلا ُةاَوَر

 اَم ٍبراَعَمْلاَو ٍقِراَشَمْلا يِف ْتْدَتْما َكِلذَك َناَكَف اَهْئِم يِل َيِوُز اَم يمئأ كل لس اَهتراعمَ

 ٍةَضَرَألا لأب اّسْيَرُق ُُمالْغِإ ٌكِلَذ ْنِمَ َجْنَط ٍرْخَب ىَلِإ ٍقِرْشَمْلا ىَصُق ْدَأ ىلإ ٍدئهْلا ىَصُقأ َنْيَ

 نع اهي قنا ْمُهَمِجَراَهب اوُمْطَمَو مِشاَه يِبَب ىَلَع اهب اوُرَهاَطت يلا مِهْفِحَص يف ام
 . مالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َلاَق اَمُك اًهوُدَجَوَف ِهلْل مشا

 َْلَع هللا ىَّلَص َنينلا َّمَم اًسِلاَج ُتْنُك َلاَق َرَمْع نبا ِثيِدَح ْنِم ُراَربْلا ُهاَوَر ام َكِلْذ ْنِمَو

 هللا َلوُسَر اَيآلاق مك املس ٍفيِقَث ْنِم ُلُجَرَو ٍراَصُنألا نم ْلُجَر ُهاَنأَك ىتي ٍدِجسَم يف َمّلَسَ
 ر

 ٌكِسْنأ نأ اَمُتْئِش ْنإَو ُتْلَعَف ُهْنَع يِنالْأْسَت اَمُتْنِج اَمب اَمُكَربْحَأ ْنأ اَمُتْلِش ْنِإ َلاَقَق َكِلَأْسُن انج 31 ع لاو ثا سو هوم مك هر سلو 2 م : ا 5 . م 4.
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 َلوُسَ اي ينزبخأ َلاَقَف ْلَس ٌيِراَصْنألِ ْيِفَتلا َلاَقَ هللا َلوُسَر اَي اربح الاَقَك ُتْلَع يِتالَأَْتَو
 كمت ْنَعَو هيف كَ امو احلا تبا مت كب نب , َكَجَرْخم ْنَع يبات ينتقج لاك هلل
 ةيشع َء َكِفِوُقُو ْنَعَو هيف َكَلاَمٌَو َرْرَمْلاَو اًفّصلا َنْيَب َكِيْعَس ْنَعَو اَمهيِف ٌكَّلاَمَو ٍفاّوُطلا َدْعَب

 ُكَس َكَسْأَر َكِقالِح ْنَعَو هيف َكَلاَمَو َكِرَْن ْنَعَو هيف كلام راَمجْلا َكِيِمَر نَعَو هيف َكلامو هَ

 .َكنَأْسَأ ٌتْنِج اًذه ْنَعَل قَحْلاِب َكَكَعَب يِذَلاَو َلاَقَف ٍةَضاقإلا ّعَم هيف كلامو

 ةيسقع

 مّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر ُتِينَأ َلاَق عّقشألا ِنْب ُةَلِئاَر ْنَع َيِوُر ام َكِلْذ ْنَِ

 اذه ْنَع مَ َُلِئاَو اي ْمُهضْمَب لاق ٍةقْلَحلا طشَو تن مهن ٌدَحُي ِهباَحْصَأ ْنِم رَْل يِ ٌرُهَو

 ام ْمّلْغَأ يّنِإف ُاَيإَو يِنوُعَد َمْل َمَو ِهْبَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا ُلَوُس َر لاك ُهْنَع ائيِهُن ْدَنَف سِلْجَمْلا

 يِيَلأْسَتِل َكِلِزنَم نِم َكَجّرْحُأ َلاَق يِنَجَرْخَأ يِذْلا اَم هللا ُلوُسَر اَي ُتْلُك هِلِزْئَم ْنِم ُهَجَرْخَأ يِذْلا
 هلع هللا ىَلَص اقق ريع ينجَرْخأ ام ساب كعب يِْاَو تلف لاق كلا نو لا نع

 ام ْعَدَف ٍرْدَّصلا يِن َر ْرقَتْسَي ْمَل ام ُكّشلاَ ُبْلَقلا ِهْبْلإ نَأَمْطاَو ٍروُدَّصلا يف ُءَقَتْسا ام كلا مُّلَسَو

 ِهضَرَم يف اَهَْع هللا َيِضَوٌةمِطاَل هوَ َكِلذ نير «كرْملا َكاَأ نو َكْييرَي ال م م ىلإ كبري

 ٍرْهشَأ همس َليِقَو رهشَأ ةياَمَث ُهَدْعَب ْتَساَعُف يب اًوُحُن يأ لأ ِكّنِإ
 َتْنِب َبَنْيُر ْتْناَكَف اَدَي ٌنْكْلَوْطَأ اًقوُحُل يب ٌّن 0

 يِرْذَنَأ ّيِلَمِ ملّسلاَو ةالّصلا هيلع ُهلْوق كِل ْنِيَو ءُقدَصَت َديِب َلَمَعَت كاك هنأ شم هى

 ُهَللا ىَّلَص َلاَكَو ءُدمْخ إل هرخأ فلم نق لف رشد ل ثق نجلا نشأ نت

 مِهبِسْحُم ْنِم لبا كِل نا اًذَك يِدْعَب نم يِنأ َرئ أ يِلَئَس َكنإ اَمَأ ََي واَعُمِل ْمّلَسَو ِهْيَلَع

 ىّلَص وّللا َلوُسَو أ يَ ِنْ َاَسأ نع ْمِلْسُم ىَدَدَو راس نبا هور مهيسُم نع لَا

 ّنْوَر ل ؛ اهنوضخ ني نضج يأ ٍئيَِمْلا ماطآ نم مط ىَلَع فرش َمَُسو هلع هلل

 َباَتَتَو َناَمْقُع ٍلَْق هتف ْتَمََوَف رطَقلا عِقاَرَمَك ْمُكِيوي لالخ نفل َعِقاَوَم ىّرَأل يّنِإ ىَرَأ ام

 أ رب تق ىلع ذياث غو سوغ يل لكلا اضاع لق ةرَحْلا ةكثف ىَلِإ | ُنَتِفْلا

 ِهِداَهْشِتْسا ىلإ راَش هبيِصُت ىَوَْب ىلع جلاب هرْشَبَو هَل ندا بابا ُناَمفُع َقَرَط ام هيفا ْيَأ

 .ٍراّذلا ّمْوَي

 هتف ةثِف َمْلَسَو وهيل هللا ىَلَص هللا َلوُسَ رك لاق َرمُع نا ٍنَع ُدمحَأ هور ام هني ُحَرْضَأَ

 ف لت كاثك لجو

 َرْخَْأ اَمُك اًيِلَع رْئَب ربَبْرلاَو ُةَشِئاَع ِناَنِقَو َنيْفِصَر ٍلمَجْلا ِةَعْفَوِب ُمالّسلاَو ٌهالَّصلا ِهْيَلَع َرّبْخَأَو
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 ُهَلْوَق ٌكِلَذ ْنِمَو فات هذ ملا ا كل الع نية را َلاَكَو ءُهَسحَصَو ُمكاَحْلا
 نْئتكِف َنيَب هب هللا ُحِل هو ليَ اذه يبا ّنِإ ْيَلَع نْب ٍنَسَحْلا يِف ُمالَسِلاَو ُةالّصلا ِهْبَلَع

 نمو ءاَمْهْنَع هللا َيِضْر 4 واعمل ويلي لاق امك ٌناَكَن ُيِراَخْبْلا هاَوَر نيِمِلْسُمْلا م ٍنْيَئَميِظَع

 ُهْعَجْضَم اًهيف ٌلاَقَو دب رُث هديب ٌجَرْخَأَو و ٌفطلاب نْيَسَحْلا ٍلْئَمِب ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص ُهُم ُهُمَالْعِإ َكذ
 َداَعد ةيِهاَبلا ةتفلا كلفت ر اًمَعِل أَو هيلع هللا ىَلَص لاَقَو لأ ٍثيِدَح ْنِم يوكل ُاَد

 . مالّسلاَو ٌةالّصضلا ِهْبَلَع َلاَق اَمُك

 هللا ىَلَص يلا َعَم الُجَر ىَأَو َرَمُع نب للا دبع ُأ ربل دبع نبا ها ام َكِلَذ نِمَ
 انأ لرب كِل لاق معن لاق وأ مَسَو يَ هللا ىَلَص ينل لاقت ةفرغَب ملك َمَو هْيَّلَع
 ٍنْب ْثباَنِل َمْلَس َو ِهِئَلَع ُهْللا ىَّلَص ُهُلْوَق َكِلُذ ْنِيَو ءوِرُْمُع رِجآ يِف َيِمَعْف َكْرَصَب ُدِقْفَتَس كلن

 لبا نيد «ةامتاب باذكلا ةليعم موت ليف يه لَ يح يبن سافش نب
 ام جاجا ْعَم هرمَأ نم َناَكُف كلم سائل َلْيَوَر سائلا َنِم َكَل لْبَم رْيبولا نْب هللا ِدْبَعِل هَ
 ُةْوُبُن اَدَب َنيدلا اًذه ّنِإ لاق م َدَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ُهْنأ أ ٌةرْيَرُه يبأ ُكيِدَح كلذ ْنِمَر ناك
 ل ار .ةزخو نطاش وك ف رفع كلم لوك ل عا اج لو خا
 اضَع اًهْضَعَي ُهنأَك أك ْملظَو ٌفْسَع هيف ٍةيِعولا ُبيِصُي ْىَأ اًدوُضَع

 هلع للا ىلَ هللا لوس لاف لا ٌيِذِيردلاَو َدُواَد يبأ دلِع ٌةئيِفَس ةئيِفَس ِثيِدَح يِفَو م -

 َدَكَس َنيِئَالّدلا ٌةَمِبَتَو كل 14 ردألا ناكك كي دغب كل مك ةكس نول يب ووأ يف يبدي ةنالجل
 ذأ سابغ نبا نع منع بأ جر ءاَمُهْنَع ُهّللا ّن َيِضَر ّيِلَع نب ُنَسَحْلا اَهَيِلَر يتلا ٍرُهشأ سلا
 كلف دب يني دل نإ مالك ليا ِكنِإ لقك مَُسَو لَ هللا ىلَص هب ثم لضْلا أ
 هللا َدْبَع ُهاَم و قبر نب ُهآَبْلأَو ىَرسِْلا يف ماَقَأَو ىَنْمُبلا هدأ يف َنْدأَ وب ُهْتيَنَأ ُهُئْدَلَو اًمَلْ

 وه َكئْوَبْحْأ اَم َوُه َلاَثَف َكِلْذ ُهَل آ َدٌكَذَك ُهاَنَأَ ماتا خأت ثلا لكلا يأ يلا لك

 ْيَلَع ُهُراَبْحِإ ُكِلْذ ْنِمَو «ُيِدْهَمْلا ٌمُهْنِم ُنوُكُي ىّنَح ُحاَفّسلا ْمُهنِ ٌنوُكَي ىَّنَح ٍءاَفَلْخْلا وُبأ
 هللا ُلوُسَو َلاَق َلاَك ةَرْيَرُه أ نع ؛كشضو عواحلا جرخأ ئيِدَمْلا ماع ُمالْسلاَو 6 ٌهالَّصلا
 اع م ملأ امِلاَع نوُدِجَي ال إلا داب اوُبرْضَي نأ ساقلا َكِشوُب َمُلَسَ َو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص
 . سْنأ َّنْب َكِلاَم ْمَلاَعْلا اًذه ىَرَن ُهدْيَغَر ةئييغ ُنْب ُناَيْفُس لاَق ٍةَيِدَمْلا

. 

 ىَلَص هللا ُلوُسَو لاق لاق ٍدوُعْسَم نبا ٍنُع شير لاَ + 0و لم للا يدع ا

 ْئِلايطلا ٌدُواَد وُ هاَوَر اًمُلِع ضْرألا َقاَبِط ُكاْمَي اَهَمِلاَع نإ اًَشْيَرُق اوُبْسَت آل َمّلَسَو ِهَْلَع ُهَّللا

 نال
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 ْنِم ألا قابس يف ري مَ ُهّنأِل ُيِعِفاَّنلا َرُه ٌمِلاَعْلا اذهل ُهُرْيَغَو ُدَمَحَأ ُماَمإلا َلاَ

 ٌةالَّصلا ِهْيَْلَغ َو َوَبْخَأَو ٌيِِفاَشلا ٍمْلِع نِم َرَشَلا اَم ْمِهرْيَغَو ٍةَباَحّصلا نم يِشَرُق م م

 ِناَكئْشلا ُهاَوَر هللا كن د أي ىلح نَحْلا ىلع َنيرِهاَط نولي ال أ نقاط نأ ملل

 نم ِكَس لام ٌلُك ٍسْأَر ىَلَع ألا ويل ىلإ ُثَعِبَي ىَلاَعَت هللا ّنأب َمْلْسَو ِهْبَلَع هللا ىَّلَص َرَبْخَأَو أَو

 .ْمِكاَحْلا ُاَرَر اًهتيِد اَهَل ُدْذَجُي

 ُمِكاَحْلا ُهاَرَر ٍلَضْفألاَك ٍلِضْمألا يأ ٍلكْألاَ ٍلكمألا ٍباَمَدب َمّلَسَو هيلع ُهَللا ىَلَص َرْبخَأَو

 ناحل هود جاوب َمْسَو هَ هللا ىَلص رخو ريتا ريا نوبه هْذَت ٍظْفَلب ُهَحْحَصَو

 مي َوْهَو َمْلَسو ِهََْع هللا ىْلَص وللا ٍلوُسَر َدنِع نحن اَمكَيب ِظَْلب يِرْذُحْلا ٍديِهَس يبأ ْنَع
 ٍدغأ ْمَل ْنِإ َلِدْعَي ْنْمَو َكَلْيَو َلاَثَف ْلِدْغا ِهَللا َلوُسَر اي َلاَقَق ٍةَرِصْيْوَحْلا وُذ ُهاَنأ ْذ ْذِإ اًمْسُق

 السلا ْلَع لاك هلع برأ ينك هللا َلوُسَ ارم لاق لغم ذ | ٌتْرِسْحَو َتِبِج
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 روي 2 32

 َنوُرَرْقَي ْمِهِباَيِص عم َُماَِصَو ْمهتالَص َعم َُتالَص ْئُكدحأ ُرِقْحَي هَقْحَي اًباَحْضُأ ُهَل نق ُهْعَد ُمالّسلاَو

 ُدَّوْسَأ لج ْمُهْتبأ ةّيِمَرلا ّنِم ْمِهَّسلا ف َقْرْمَي امك مالْإلا َنِم َنوُْرمَي مهيار اَبُي آل َنآْرَقْلا

 ينأ دهشَأكلرعس وبأ لاك سانا نِ ٍَرُف نيج ىَلَع نوب ْرْخَي ٍةأرَمْلا يذَن ُلْثِم ِهْيَدُّضَع ى ٌدلخِإ

 انأَو ْمُهلَئاَق ٍِلاَط يبأ نب يلم نأ ُدَهشَأَو ْمَلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ْنِم اذهل ُتْعِمَس
 ىْلَص وللا ٍلوْسَو ٍتْغْن ىلع هَل ثرَطن ىّتَح هب َيِأك دجْوَف سمك لجكلا َكِلذب رم هع
 .ُهَتَعَن يِذَلا مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 لو ّر لاق َلاَق يِلَع ْنَع ْيَقْمنَبْلا ُهَجَرَخُأ ٍةَضِفاَرلاِب اًضِيأ ملَسلاَو ةالّصلا لَ َرَبخَأَو

 َرَبْخَأَو ؛مالْسإلا َنوُضْْري ؛ ٌةَضِفاَلا َنْوْمَسُي ٌمْوَق يأ يف ُنوُكَي َمّلَسَو ِهْبْلَع ُهَللا ىّلَص وللا

 ِسْنَأ ْنَع ِناَرَبَطلا ُهاَوَر م لا له سوم م لاَ جما ّيرب َمسَو لَ لا ىلَص

 رَدَقُ ل ولزكت مهن ْ:هِتَرْذُق ىلإ ٍداَبِعلا َلاَعْفأ ْمهِداَنْسِإَو هَدَقْلا ُمهِراَكْنِإِل َكِلْذِب اوُمُس ةيِرَدَقْلاَو

 ٌنوُلوُقَي ْمُهْنإَف ٍداَفَيْعألاَ يلا ِنَع ٍلَمَعْلا ةيجأَت َوُهَر ِءاَجْرإلا َنوُلِئاَقْلا مه 6 ُةَنْجَرْمْلاَو رَّشلا ُهّللا

 .َلَمَع الَو 5

 ْنِم َرَّذَحَو ٍةَعاَّسلا َنْيَبَو ِهَْوَم ّنْيَب ءاّيْشَأب َُباَحْضَأ ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َرّبْخَأ ْدَقَو

 فذ نم قر امم مقالا يف باول نم ةلنج رهط ىثح مقال ةئاشلا أَو اجا

 اًمِم َكِلذ ِرْيَغ ىَلِإ ٍناَوْسْنلا ِةَرْثَكَو ٍلاَجْرلا ِةَلِقَو ِناَرْقَأْلا ٍدَّسَحَو ئاَيِجْلا ِراَهِيْشاَو ٍنآَرُقْلاَو ةئاَمَألا

 هيَلَع هللا ىّْلَص وللا َلوُسَر نأ َةَرْيَرُه يبَأ ثيِدَح نو ُيِراَخُبْلا ىَرَر راب ٍدسِصب ثدهَف
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 و ُلوُسَو هنأ معَ قلك نيا نب ارق راك ولج كمي ىلع ٌةَدِحاَو

 مكيف رْثكَي ىّبَحَو ُلثَقْلا َوُهَر ُجرَمْلا َرْثْكَير نفل َرهْظَن ُناَمْرلا َبَراَقَتيَو لِزألَزلا َرْثَكَتَو معلا
 هل هيلع ةصِرَْي يلا لوُقيك هضرْغَي ىْنَحَو ةتقدَص لقي نم لججؤلا مهي ىَلَح ضيفني لاَ

 يِبَنْبَل اَي ُلوُقَي ؟ ٍلُجَرلا ِرْبَقِب ْلُجْرلا ْرْمَي ىّتَحَو ٍناَيِنبلا يِف سائلا َلَواَطتَي ىّنَحَو هبف يِل َبَرَأ
 أل ٌنيِح َكِلْذَ َنوُمَمْجَأ اوُنَمآ سائلا اَهَآَرَو َْعَلَط اذ اَهيِرْغَم ْنِم ٌسْمّشلا َمْلطَت ىّتَحَو هناكَ

 َرَشَن ْدَكَو ُةَعاّسلا ٌنَموُقَتلَو اَرْيَخ اَهِناَمِيِإ يِف ْثَبَسُك ؤأ ُلْبَق نِب ثنمآ نكت مل اَهئاَميِإ اَسْفَت ُمَق
 الق ِهِتَحْمِل نّبَلب َلُجّرلا ٌفَرَصُن أ ِدَقَو ٌةَعاَسلا َنَموُقَتلَو ِِئاَيِوْطَي الَو ِِناَعَياَبتي الف اَمُهَبْوَت ِنالُجَولا

 ْدَقَو ُةَعاّسلا ُنَموُقَتَلَو هيف هيف يِقْسَي الف يطلب ُهْلْضُي ْيأ ُهَضْوَح طبي َوُهَو ٌةَعاَسلا نَموَُملَو ُهْمَعطي

 ٍدِحاَو ِثيِدَح يف َةَرْيَرُه وُبَأ اَهْعَمَج ٌةَمالَع ٌةَرْشَع ٌتآلَث ِهِذْهَق اَهُمَعْطَي الق هيف ىلإ ةقلفأ مكر

 .ِتاَمَالَعلا هله ُرككأ ٌرَهَظ ْذَقَر

 وُ آل لاق مَْسو بلع هللا ىْلَص هلا َلوُسَر أ نيل َدلِعةرْيَرُع يبأ ٍثيِدَح يفد
 ٌةَميِظَع ٌراَن ْتَجْرَخ ُدَقَو ىَرْضُبِب ٍلبولا ُفاَنْعَأ اَهَل ةيضُن ِزاَجِحْلا نم ُراَن َجْرمْسَت ىّنََح ىّنَح ٌةَعاَّسلا

 َتِلاَث اش َدَْب ءاعيألا ليل يف ةميِظم هَل اهُوَب ناَكو يملا نم قزم يزف ىلق

 ُتَمْظَعَو اهتكَرَح ْتْدَمشا ءائالغلا موي يَِو ٍةئاَمْسَو ن ٌنيِسْمْحَو عبر ةكَس ةَنَس ٍةَرِخَآلا ىَداَمْج

 ٍةكلَهْلا عفوي ٍئيَِمل | لأ َنَقِ أ ىَنَح اَهْيَلَع ْنَمِب ضْرَألا ٍتَبَْراَو اَهُيَمطِح ْتَعَباَتَتَو اَهُتَمْجَر

 ُيِبْطْرُقْلا َلاَق .ِهِتلْيَل َنوُد ٍدِجاَ مي يف ةكرخ ؛ ٌةَرْشَع َيِناَمْن وو ْنِم اًديِدَش ًاياَرلِز اوُلِزْلُدَر
 ِناََلَْك ُكاَيَلَع ٍراثلا هله ْنِم َدِهوُشَو ُدراَب ٌميِسْ أ ْمْلَسَو لع هللا ىَلَص هك هل ةئيِدَمْلا يِتَأَي َناَكَر

 اًهْنِيَأَر ْدَقَل اًباَحْض ضْعَب يِلإ َلاَقَو لاق اَهْنَقَر رْخأف ِنَمَيلا ىَرُق ْنِم ِةيْرَق ىَلِإ ُتْقَمْلاَو ٍرْخَْبْلا

 ٍلاَبج ْنِمَو ٌةَكَم ْنِم ْثيْؤُر أ كيش لق ما سن ةزيبم نب مالا ىف ٌةَدِعاَص
 عباسلا يف اَمُهاَمِطلا َناكَو امَْي َنيِسْمَحَي نيا ِتَماكأ ُيِالَطْسَمْلا ُبْطقْلا َلاث . ىّرِضُل

 .مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هب ٍجاَرْعِمْلاَر ِءاَرْسِإلا هَلْ ٍبَجَر نم َنيِرْشِعْلاَو
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 ْملَسَو هيلع هللا ىَلَص ِهِتاداَبِع ٍفِئاطل ْنِم ٍةفيطل دئاَوَف يف

 اَمِب كّرْذَص ُنيِضَي َكْنَأ ملغ ذَقَلَوه َمْلَسَو ِهِئَلَع هللا ىّلَص ُهَل اًبِطاَخُم ىّلاَعَت ُهللا لاَ

 [47 :رجحلا] 4ُيِقِلا َكيِنأَي ىّنَح َكْئَر ْدُبْعاَو َنيِدِجاَّسلا نِم ْنكَو كبَر ٍدْمَحِب ْحّبَسَ َنوُلوُقَب
 ِهَلِلَوط :ىَلاَعَت َلاَقَو [56 : : ميرم] هِيئاَبِِل زْطضاَو ُهدُبْعاَفظ :ىَلاَعَت َلاَقَو ُتْوَمْلا ُنيِقَيْلاَ

 دقو ١3[ :دوه] عِديَلَع ُلُكَوَنَو هديا ُهلُك ) رمألا ْعَجْري ِهِبَلإَو ضْرَألاَو ٍتاَوْمَسلا ُبِبَق

 َلاَقم ال مَ ُهَلبق ْنَم عَْشب اًدبَعتُم هيكغب لب ٌمالَسلاَ ؛الّصلاهيَلَع ناك لق ُاَملْعلا فلا

 غبتا نأ َكبَلِإ ايَحْوَأ م ل : ىَلاعت هلو اَمَأَو ٍروُهْمَجلا ُلْوُق َوُهَو ِءْيَشب اَدبَعَتم 4 ْنُكَي ْمَل ةَعاَمْج

 حرش يف يللا مالشإلا نش لاَ ديلا يب هان َُرمْلا اَمنِإَ افي ميا

 ىَدَر ْنكل ٌمالَسلاَ ٌةالَّصلا ِهْيَلَع هدَّعَت دبع هيَ اَيلع انْكَو يتلا تيِواَحألا يف :يجن مل ٌيِراَحبلا

 ٍةََّسلا َنِم اًرْهَش ماع لك يف ةازج ىلإ جري ناك ملَسلاَو الضلال ل يَعَو قاحشإ

 هضفت لم ةبحاب فولي ىلخ هَ لخلم مل تاج نم ترضلااذإ ىلح هيف كت

 . عاَولأ ٍَعْبَس ىَلَع ُلِمَمْشَي ُدِصْقَملا اًذهَو .ٍرْكَمْتلا ىَلَعَدّبعتل

 لوألا عونلا

 : ٍلوُصُف ُةَِّس ِهيِفَوةَراَهْطلا يف
 ُلّوَألا ُلْصَملا

 مْلَسَو ِهِيلَع هللا ىَلِص ِهِيوُضَو ٍراَدْقِمَو ِهكاَوِسَو ِهِئوُصُو رْكِذ يف
 َقاَقْا ْوَبْلا ٍِدْبَع نبا َلَقَو هب أَضَوَعُب يِذْلا ُهاَملا حئفلابو ُلغِفلا ْمُضلاب َءوْصْوْلا نأ ملم

 ٍتْضرُتلا اَمُك َةكَمِب َوُهَو َمْلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هِيَ ضم ٍَباَتَجْلا َلْسُغ نأ ىَلَع ٍريْسلا لف
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 َناَك َلاَق سنأ ْنَعَو .ُمِلاَع ُهُلهْجَيأل امم اذهل و َلاَك ٍءوْضْوِب الإ طق ؟ ْلَصُي مل ُهَنَأَو ٌةالّصلا

 0 رثخشت مك تيك أ ل لص اشوي أَو لا ىلع هلل ود

 ُلوُسَر ناك َلاَك َةَدْيَرُي ْنَع ٌمِلْسُم ىَوَرَو .ُهُرْيَغَو ُيِراَخُبْا ُهاَوَر تدي مل اَم ْءوُضوْا اًنَدَحَأ
 ٍءوضْوِب ِتاَوَلّصلا ىّلَص مْنمْا َمْوَي َن َناَك اًمَلُك ٍةَالَص لُكِل أّمَوَنَي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىّنَص هللا

 .ِزاَولا نايل ي يَ رَمع اي هلع ادْمَع لاَ هلت نكت مل انيش اًئْيَش َتْلَعَف ُدَمُه ُهَل َلاَقَق ٍدِحاَو

 ري َمَلَسَو هلع هللا ىَلَص هل ذأ ٍليِسْعْلا نب : هللا ٍدْبَع ِثيِدَح ْنِم َدْواَد يِبَأَو َدَمَحَأ ِةَباَوِر يِفَو

 هل لع دلع كارشلاب رب أ هْيَلَع كلذ قش اَمَلُف ٍرِهاَط َرْيَع نأ اًرِهاَط ٍةَالَص ُلُكِل ٍءوُضْوْلاِ

 نه ثالث مُلَسَو لع هلا ىَلَص نيل نع ةشئاَع ْنَعَو بد نب الإ وول ةلغ ْعضْدَ

 . ئناَرَبْطلا ُهَجَرسأ ٍلبْللاُماَِقَو ُكاَوْسلاَو ُرثِولا ٌدئُس ْمُكَل ّنُمَو ُضِئاَرَك ّيَلَع
 َلاَق سنأ ْنَعَف املا َنِم هب ُلِسكَْي وأ ْأّضَوَي ُمالَسلاَ الَصلا َِِلَع َناَك ام ُرادقِم ام
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 ,ناخيشلا ُهاَرَر ُدُمْلاب ُأَضَوَعَيَو ٍداَدْمَأ ٍةَسْمَح ىَلِإ | عاضلاب لفي مل َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك
0 

 ٌةلام ُيِرَونلا ُهَلاَف ام ىَلَع ّوُهَو َداَدَْب ٍلظرِب ُثْلُثَو ل اطذأ ٌةَسْمْح ءاّصلاَو ْعاَض عب ُمْبُر ُدُمْلاَو
7 

 ٠ اًمهزد لوُرْشِعَو ٌةيناَمَْو

 يناثلا لصفلا

 اناث اَنلَنَو ِنِبَنَرَم َنييِنّرَمو ةْرَم ْةْرَم ُمالّسلا ِهِئَلَع هبوصَو يف

 ٌةَم َةْدَم َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ُلوُس ّر ْأضَوَت لاق اَمُهْنَع ُهَللا َيِضَر ِساّبَع ِنْبا ِنَع

 ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا َلوُسَر نأ ٍدْيَز نب هللا ٍدْبَع ْنَعَو ءامُهْرْيْغَو َدّواَد وُبَأَو ُيِراْخُبْلا ُاَدَ

 َّنأ ُهْنَع ُهْللا َيِضَر َناَمُْع ْنَعَو .ْنْيرُو هَرَكَذ روُت ىَلَع ٌروُ َوُه َلاَقَو ِنْيَتْرَم ِنْيئََم ًأَضَوَ ملَسَو
 .ُِلْسُمَو ُدَمَحَْأ ُهاَوَر اًنالَك اًدالَن ْأّضَوَت َمّلَسَو دع هللا ىلص وللا نو

 ُتلاَكلا ٌلْصَقْلا

 هّلَسَو ِهَلَع هللا ىَّلَص ِهِئوُضُو ٍةَفِص يف
 اًمُهْلَسْكَف ِتاََم َتدلَك ِْيَدّي ىَلَع ٌعَرفأَ هان اَعَد ُّلأ ُهْنَع ُهَللا َيِضَر َناّفَع ِنْب َناَمْثُْع ْنَع

 ٍنْيَئْقْرِمْلا ىلإ الث ِهْيَدَيَو اناث ُهَهْجْو َلَسْع ْمُ َقَشْنتْساَو ٌضْمْضَمُن ِءانإلا يف َُئيِمَي ٌلَحْدأ
 هللا ىَلَص هللا ُلوْسَر َلاَق َلاَق ْمُث ندَبْخَكلا ىَلِإ تام تلت ِهْلْجِر َلَسُع من ِهِسأَِب حسم م

 اَم ُهَل َرِفُغ ُهَّسْفَن اًمهيف ٌتْدَحُي ال نْيَتعْكَر ىّلَص ْمُث اًذه يِئوُصُو َّوخئ ُأَّضَوَت ْنَم َمْل َمَو ِهْيَلَع

 8 اهم
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 ان أّضَوَت ُهَل َليِق ُهَنأ ٌيِراَصْنأْلا مِصاَع نب ِديَر نب هللا ٍدْبَع ْنْعَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَ ِهبْلَد نم َمُدقَت
 م انالث امهم ندب ىلع هم اقف امد لس لع هللا ىّلَص للا ٍلوُسَر وشو
 0 ناو ٌضْمْضَمَف اَهجَرْخَتْساَ ُهَلي َلَحْدَ
 تْرَم ِنْيَقَقْرِمْلا ىَلِإ هدي َلَسُْف اَهجَرْخَتْساَ ُهَدَي لحد م اناث ُهَهَجَو َلَسْكَف اَهجَرَْتْساَف

 نيكلا ىلإ يلج لمع م رو ني ليث ميأرب عسسل اهجرختسا ؛ هدي لَحدَأ من مث ِنْبَنُوَم
 ديو مهب ليف ةاذر يفز لس لع هلا ىَص هلا لوشن ءوشُ كاك دك لا م

 ُاَوَر ُهنِم أدب يِذَلا ٍناَكَمْلا ىَلِ | ْمَجَر ىّتَح اَمُهْدَر مث ُهاَفَك ىَلِإ اًمِهِب بمد ْمُن ِهِسَأَو مُدَقُم

 اًمِهِيِطاَبَو اًمِهِرِهاظ يلو هرب عمم مث 515 يبأل بادر يفَواَمُهريعَ * اسمو ُيِراَخْبلا

 .ئدُأ ْيَحاَمِص يف ُهَعِباَصأ ُلَخْدَأَو

 هللا ىَّلَص ُهْنأ َناَمْفُع ْنَعَو واد وْبأ ُهاَوَر ِنْيِقاَمْلا ُحَسْمَي ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص َناَكَر

 ِيَلَع َناَك َرَمْع ِثيِدَح ْنِم ُهَدنِعَو ُهجاَم ْنْئاَو ُيِذمْردلا ُهاَرر ُهئَيْخِل ُلْلَخُي ناك َمْلَسَو ِهْيلَ
 ءاَهِتْحَت ْنِم ِهِعباَصَأب ُهتْيْحِل َكبَش ْمُث ِكْرَعْلا صْمَب هْيَضِراَع ُكَرَع اَضَوَن اَذإ مالّسلاَو ٌهالَّصلا

 تحت ةليو ولت نم اذ ذخأ واذ | مسوي هللا ىَلص هللا ُلوْسَر ناك سنأ نعد

 ناك ِعِفاَر يبأ ْن ْنَعَو هَدْواَد وُبَأ ُاَوَر ّلَجَو ْرَع يِبَر يبرم اذهب ُلوُقَيَو ُهَتْيْحِل هب أ هكنَح

 .ُهدْيَغَو هجاَم نبا ُهاَوُر ُهَمَئاَخ كدَح ًاَضَوَت اَّذإ | مْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص

 هاجر عياصأ َكِلذَي أَضوَتانإ او م ا ىلص ناك أش ب هيزتنمل نعد

 ىَلَص عم اك هلأ بنش ب ريل ْنَعَو ءىّذَأ ْنِم ا ناك امو بالحل ىلا ٍتناَكَر هاَعطو
 أّضوَكَي َوُه وهو يَ هاَمْلا ُّبْضَي َلَعَج ريما نَأَو هَل ٍةجاَحِل َبَمَك ُهّلَو رْفَس يف َمْلَسَو ِهْيلَع ُهللا

 غب اهب فكي و كي ةقزخج مالّسلاَ ُهالَّصلا ِهْيْلَع ُهَل ُتْناَك َةَشِئاَع ْنَعَو ءٌمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر

 ُهَنْيَع َنَأِل أَّضَوَعَي ْمَل اَمبْرَو ًاَضَوَن اَمْب ر مؤّللا َنِم َماَق اذ مَلَسَو ِهْيَلَع هلا ىّلَص َناَكَو ءِءوُضُوْلا

 بكت ف أب يبا يلا ل ل لق ع امك يخبل يف اناملك
 .مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص

 ُعباّرلا َلْصَمْلا

 ِنيُْحْلا ىَلَع َمْلَسَو ِهِلَع هللا ىَلَص ِهِحْسَم يف

 َرْوَبعَف كوب ةوْرَع َمْلَسو ِهْيلَع ُهللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر َعَم اَرع هنأ ةبحُش نْب ِةَريِغُمْلا نع
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 ْذَحَأ ْمَجَر اَمْلَف ِرْجَفْلا لق َةَوادإ ُهَعَم ُتْلَمَحُم ٍطِئاَعلا َلَِ َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر
 تفي د نيم فرح 5 10+ ماعز هجن هنلب سكك وكلا نم يب ىل ليرفأ
 عم مث هنئازو لسمو هيام ىلع با يَ ٍةَبَجْلا تحن ْنِم ُهَدُي جا نخاف ةيَجْلا ُمُ َقاَضَن

 ْحَسمُ ٍنْيئَرِهاَط اَمُهْلَخْدأ نإ امض لا هئُح عرنأل ثنوفأ مك قاتم ىلع يتم هِبَيِصاَتِب

 1 أ ْنْب ىلع َلاَقَو .ْمِلْسُم ُهاَوَر ٌتيِدَحْلا ُتْبِكَرَو َبِكَر ُمُث ؟ اهيل

 . منش او ميم كيلو امي راسل لَو ما يأ دق نيلشلا ىلع عقلا سو هل
 سِماَخْلا لْصَملا

 و هِبَلَع هللا ىَّلَص ِهِمُمِيَت ىف
 لما »و
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 ُتَلِهُج ثقب ساْنلا ىَلَع ائْلضَ ْمَلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا َلوُس َر لاق لاَ َةَفْيَذُح ْنَع
 مَ اذ اًوُهَط انل اَهَبْرُت تلِمُجَو اًدجْسَم اَهلُك صْرألا انل ثلج ٍةكئالَمْلا ٍفوُفْصَت اكوْفُص اُفوُفٌص
 بأ ْمَلُف تب ي ينإ باطخلا نإ ركش ىلإ ليز لذ اذ نك ُمِلْسُم ُهاَوَر َاَمْلا ٍدِجَن
 ُتْكَعَمَتت انأ اَمَأَو ّلَصُ ْمَلَك ٌتْنَأ امَأَف َتْنأَو ان ِرَئَس يِف انك أ زكا امأ رمل مَع لاك ام
 يبدا يو لك فيري نك هل اقم د ل ىلص ني يل رف ثيل ٌتْيلَصَن
 ُهاَوَر ِهْيَعوُك ىلإ ؛ لك اهو امهب عم مث اًمهف فلو ضو كي َمَسو هيَ هللا ىَلَ

 ُلوُبَي َوُهَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْيِنلا ىَلَع ُتْرَرَم لاق ٍمِيَهُجْلا يبأ ْنَعَو . مِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا
 ىَلع ِْيدي ْعَضَو مث هَعَم ثئاَك اًضعب هس ٍرادِج ىلإ َماَق ىنَح يلع دري ملت ِهْبلَع ُتمَلَس

 . يِوَغَبْلا ُهاَوَر ٌّىَلَع ْدَر مث ِهِيَعاَرِذَو ُهَهْجَو َحَسَمُ ٍراَدِجْلا

 ٌسِداَّسلا ٌلْضَفلا

 و ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلْسُغ يف

 يراح نب ملم هور داو ٍلْسْ هناي ىَّلَع وطي مَ هو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٌناَك
 دْنِعَو هذه دنع لِستعي هئ ني ىلع مي ثان أس تاع هللا يل فاط يفت يبأ عَ «

 هَهَطَأَو ُتَيْطَأَو ىكأ اذهل َلاَق اًرِخآ اًدِحاَو ًالْسُع ُهَلَعِجَن الأ هللا َلوُسَر اَي ُهَل ٌتْلُق َلاَق ِهِلَه
 ّنِم َلَسَتْغا اّذِإ | َملَسَو َِْلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك اَهْنَع هللا َيِضَر ريا ثََ ا ُدَمْحَأ ُهاَوَر
 اهب ُلَلَسِبم ِءامْلا يِ هَعِباَصأ ُلِخْدُي مَ ٍةالّصِلل أضوُقَي امك أّضَومي ؟ ِهْيَدَي َلَسْعف أَدَب ةَباجلا
 هاَوَر هلك اج ٍهِدْسَج ىَلَع ِءاَمْلا ٌضيِفُي ّمُن ِهْيَديِب ٍتاَئَرْغ تآلَث ِهِسْأَر ىلع ُبْصَي ُبْضَي ْمُك ٍرْعَّشلا ُلوُصَأ
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 َلسَمَف ٍلْسْقلل ُءاَم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ُهَ ِ ُتْعْضَو اَهْلَع ُهَللا ّيِضَر ُةَئوُمِيَم ْتَلاَفَو ؛ُيِراَخُبْلا

 نشل ع ساو عم ف ام زل لنج ىلا قا ذأ ٍنِيََْم هيَ

 ِهْيَمَدَق َلَسْكَف ِهِناكَم ْنَع لوح مث هِيَسَج ىَلَع ٌصاقأ مث هيدي ُهَهْجَو لَسْعَو نمت ماو

 أو ل لا ىلم يبل ثهضو ثلا ل للا يضمن ٍدَح ْنِم ُيِراَخْبْلا ىَوَرَو
 م

 ِهِلاَمِش ىَلَع ِهئيِمَيِب ٌسَص مث اَمُهَلَسْعَ َعَق َْدَي ىَلَع ٌبَصَو بوك ِهاَمْلا يأ هئْرَتَسُك ٌءاَم يأ ًالْسُع
 ةئيجيب مو

 م7

 اهو لشكو ققلكشاو صتضتتل الس مك اهحشم ضر يي برص جف نس

 ملك ايت هلاك نمد لسمك ىثلت مث ويسب ىَلَع ضاق أَو ىَلَع املا ٌبَص من َِِعاَْوَو

 هللا ىّلَص هللا ُلوْسَر نا اَهْنَع هللا ّيِضَوُةَمِئاع ْتَلاقَو هيَدَي ٌضِفَي ْوُهَو قطاف ُهذُخ 1حأ

 عَدَدَ ُيِراَخُبْلا ُاَوَر ٍةالّصلِ أّضَوَتَو ُهَجْرَف ٌلَسْغ ٌبْئُج َوُهَو َماَني نأ ار اًذِإ َمُلَسَو ِهْيَلَع

 نأ ُلِمَثْحَيَو َمْمْيَت وأ أَضَوَت ماكي ْنأ داَرَأَو َبْجَأ اَذِإ | اك مسوي للا ىَلَص هلأ هلع يفت

 .ءاَمْلا ٍدوُجُو ٍرْسْع َدْلِع انه ْمُمِيْتلا َنوُكي

 ماَسْنأ ُةَسْمَح ِهيِفَو م اَسَو ِهَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِتَالَص ركذ يف

 لوألا ْمْسَقْلا

 باو ُةَسْمَح ِهيِفَو اهي ْقَلَعَتي اَمَو ضْئاَرَفْلا ين

 ُلّوَأْلا ُباَبْلا
0 

 :لوصف ةَسْمَخ ِهيِفَو سْمخْلا ِتاَوْلَّصلا يف

 لوألا ٌلِضَمْلا

 اَهِضوُرُف ين
0 

 أ ٌةالَص نوُسْح وب ٍيِرْ بَ َمُلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص ْيِنلا ىَلَع ْتْضِرُم لاق سنأ ْنَع

 ِسْمْحْلا هِذِهب كَل َنِإَو ْيَدَل دل لوالدي ال لِ حم اي ىقات مث اس ثلوج ىمَح ثَصُِ

 يِف َمْدَنَت ليوط ٍثيِدَح ْنِم ٌمِلْسمَو يراك ُهاَوَرَو اًرٌصَتْحُم م اًذدكه ٌيِذِمْرُتلا ُهاَوَر نيِسْمْح

 «رس ورز

 , كانه ُهْعِحاَرْف ىفوتسم ٍجاَرْعِمْلاَو ءاّرْسِإلا ٍدِصْقَم
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 يناثلا لْصَمْلا

 مَلَسَو ِهيَلَع هللا ىَّلَص َسْمَحْلا ِتاَوَلّصلا اهيِف ىَلَص يتلا ِتاَقْوَأْلا يف

 َيِب ىَلَصَم نْيئْرَم ِتَبْلا َدْنِع ٌليِرْبِج يِنمَأ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َلاَق ٍساّبَع ِنْبا ِنَع
 هلْ ء ٍءْيَش لك لِ ناك َنبِح َرضَعْلا ىَلَص مث كاَرشلا لدم ءْيَْلا ناك َنبِح ىلوألا يف َرهطلا
 مث نشل ٍباَع َنيِج ٍءاَشِلا ىَلَص من مالا َرَطْقأَ ُسْمَّشلا ِتَبْجَو َنيِح ٌبِرْعَمْلا ىَّلَص ّمُن

 لك نيج شا ةَيناقلا ٌةرَمْلا ىَلَصَو ِئاَضلا ىَلع ٌماعطلا َمْرَحَو ُرِجَفْلا َقَرَب َنيِح ِرْبَفْلا ىَّلَص
 د هيثم ِءْيَش لك َلِظ َناَك نيج َرْضَعْلا ىَلَص ْمُ سفألاب ٍرضَعْلا ٍتْقَُك ُهَلِْم ِءْيَش َلُك ْلِظ
 حْبصلا ىّلَص ْمُن ؛ لِبللا ُتْلُك بَعد نيج ةَرِجآلا ءاَِْلا ىَّلَص م ؛ ىلوألا ٍتْقَرُك َبرْمَمْلا ىَّلَص
 ياني كلو كل نب ايلا كو اذه ةكعم ُلاَقْك ٌليرْبج ّيَلِإ قتلا ْمُك َرْفْسَأ ني
 ْيَأ ُهَلِْم ٍءْيَش لك ُلِظ َناَك َنيِح َرْهُظلا يب ىّلَص َُلْوََر ميكو يملا از نيققؤلا نيد
 ف ياني ال ل طعس لأ ا يشمل يف زان يح ال

 ّنّيَب دقو ٠ ُرْضَعْلا رضخت مل ام ُسمُشلا ِتَلز اذ رفطلا ْتْفَر ٍمِلْسُم ُتيِدَح هَل ُلُدَيَو

 لك مسوي لا لص هب ليج ٌةالَص نأ ريو رب نب عفان ْنَع يِزاكَمْلا يف قكشإ

 . ءاَرْسإلا ُهلْيَ َيِهَو اًهيِف ٌةالّصلا ِتْضِرُق يتلا ٍةَلْبللا ٌةَحبرَص

 ةعِفَْرُم ُسْمْشلاَو َرَْعْلا يلَصي مْلَسَو ِِئَلَع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َناَك َلاَق ٍسّنأ ْنَعَ
 ىَلَع ِةَئيِدمْلا ّنِم يِلاَرَعْلا ٌضْعَبَو ٌةَعِفَتْرُم ُسْمشلاَو ْمهينأَيَك يِلاَرَعلا ىلإ ُبِماَذلا ُبَهْلَيَف ٌةيَح
 ءِرْضَعْلا لص لس لع للا ىَلَص هليجفت ىلع ليلك كلذ يفذ يابا او لَ عب

 ُسْمّسلا ِتَيَرَغ اَذِإ | َبرْغَمْلا يْلَصُي نا مْلَسَو ََِِ هللا ىّلَص هنأ عملا نب ةمَلَس ْنَعَ
 ىَّلَص ُهَعَم َبرْمَمْلا ْيَلَصُن انك جيِدَح ِنْب عِفاَر ْنَعَد ُمِلْسُمَو ُيِراَخَبْلا هاَوَر باَجسِحْلاِب ُتَراَوَتَو

 ماس َِقاَرَم صني يأ ٍناَسيلا ُهاَوَر هلت َعقاَوم ىَرل ُهّنِإَو انُدَحأ ُفِرَصمْيم مْلَسو هِيَ هلا

 ُلَجَع ُدْوَبْلا َناَك اذِإَو ٍةَألَّصلاب َدَرْبأ ُرَحْلا َناَك اذإ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َناَكَو ءاَهب ىَمَر اَذِإ
 ا

 اًيرمم 12 “ا كلا مَن ةالّصلا َُمُ هاتان ىّنَح ليل ءاشِهْلا َمْلَسَو ََِِع هللا ىَلَص مَعَ
 رن ختان ألق م نو اقم مْلسَو هيلع هللا ىْلَص هللا ُلِوُسَر جرح

 ٍةالَّصلاب م مث 3 أل سائلا ىَلَع وأ يتم ءأ ىَلَع ٌقْشَأ ْنَأ الؤل ُلوُقَي هاَم ُرَطْفَت ُهَسْأَرَو َجَرْخُف ِةَياَوِر

 نر



 ةالّصلا ١" عئرنل اَم ٍةَالَّص يِي اوُناَرَت ْنَل ْمُكنِإ َدْراَد يبأ ةَياَرِر يِفَو ٍناخيشلا از ٌةَعاَّسلا ٍهِذه

 ٍدَح يِفَو ليلا رطَش ىلإ ًالَصلا هذه ُتْرْخأل ميِقسلا ٌمُهُس نا فيلا ادن ُفْعَض ًالْوَلَو
 ل أ ٍلْبَللا ِثْن ىلإ ءاَشِعْلا اوُرْخَوُي نأ ْمُهّتْرَمأَل ين ىَلَع ْنُش ْنَأ ًالْوَل ٌةَرْيَرُه

 . ٌيِذِمْرُتلا

 ثيل ْصَمْلا

 اَعْرَف َرَشَع َةَسْمَخ هبف و َمُلَسَو ِهبَلَع هللا ىّلَص ِهتالَص ِةَيِفِيَك يف
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 مْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص ِهحاَتلا ةَلِص يف
 تا ذك ل ال فضل يف داب وص كلا ُالَّصلا ِهْبَلَع ُهنَأ َدُراَد وُبَأ ىَو

 و «ٍريِبكُنلاب َةالَّصلا ٌحيَتفَي ْمُلَسَو ِهيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َناَكَو ءاَمَماَدَأَو ُهّللا اَهَماَنَأ َل لاك فاشل

 و يأ ل لاك فشلا ىلإ م لاك َمُلَسَو ِْيَلع هللا ىَّلَص لا نأ هلع هللا َيِضَر ّيِلَع

 ِهْيَلَع ُهّللا ىَلَص َناَكَو ءٍوالَضلا يِن يلا باجبيإ يِف ٌدَحَأ ُفِلَتْخَب ْمَلَو حيِحَص ٍدَئَسِب ُراّرَبلا

 َلَعُف َعُكْرَي نأ َداَرأ اَذإَك ُرّبَكُي مَ هيكل وذ اوكي ىلح د عمو السلا ىلإ مَ اذ مْلَسَو

 كَْلَو اَتنَر ةدِهَح ْنْمِل هللا عوس َلاَقَو كلذ لكِ لع عوُكرلا م ُهَسَر َعْكَر اَذإَك كِل لم

 . مِلْسَمَو ُيِراَخْبْلا هاَوَر ٍدوُجسلا َنِم ُمُقَْي َنيِج الو ُدجْسَي َنيِح َكِلْذ ُلَعْفَي َالَو ُدْمَحْلا

 ل ءُكِلاَم ُاَوَر ٍْفَرَو ٍضْح ْلُك يف ُوْبَكي مْلََوِهََِ هللا ىَّلَص َناَكَو

 تكي مالم و ِةألّصلا ِهْيَلَع ْناَكَو «َدُراَد وُبأ ُهاّور ىَرسُيلا ىَلَع ىئنْيا ُهَدب هدي م ٌعْضَي مُلْسَو هِيَلَع

 يف ٌلوُقَ ع َتْنَأ يبأب هللا ٌلوُسَر اَي َةَرْيَرُه وُبأ ُهَل آ لاق ٌةَتاَكْسِإ داق ريبختلا ني 00

 ّنْيَب ّت َتْدَعاَب ام ياَياَطَح َنِيبَو يِنَْب ْدِعاَب ْمُهّللا لوف َلاَق : الاوربي نيب كلَ

 لِسْغا ْمُهّللا سّنْدلا َّنِم ُضَيَِأْلا ُبّْقلا ىّقُي اَمُك َياَياَطَح ْنِم يفت ْمُهّللا ِبرْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا

 .ٍناخيشلا هاَرَر ِدَرَبْلاَو جلل ءاَمْلاب َياَياَطَخ

 يك يال نإ يع اقيع لاو تازلشل رطل ىِذأب نيو كف جو

نم انأَو ثزيأ يدبر ل كيرش آل ئيملاقلا تر هلل تحت قايشتر
 تأ للا نيملْسُمْلا 
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 يبوثُذ يِل زفاف يِبْنَذي ُتَْرَتْعاَو يِسْفَن ُتْمَلَظ َكُدْبَع انََو يْبَر َتْنَأ تأ الإ ةلإ ال ُتِلَمْل

 َتْنَأ الإ اًهْبَّسْخَأِل يِدْهَي أل قتالخألا نَسْخَأِل يِنِيْماَو َتْنأ الإ َبوُنُذلا ٌرِفْغَي آل اًعيِمج
 َكْيَدَي يف هلك ُرَْحْلاَو َكِيَدعَسَو َكِيَبل تأ الإ اَهْيَس يْنَع ُفِرْصَي آل اَهَكيَس يِْئَع فرضا

 هاَوَر ٌَتيِدَحْلا َكِنَلِإ ُبوُنَأَو ٌكُرِفْعَتْسُأ َتْئَلاَعَتَو ٌتْكَراَبَت َكِئَلِإَو َكِب اَنأ َكِبَلِإ ٌسْيَل ُرّشَلاَو
 ْمُهّْللا َكَئاَحْبْس َلاَق كى ا ا و يل

 ٍنْب ٍرْيَبُج ْنَعَو دوا وبأي ٍلِمْرَتلا ُهاَوَر َكَدْيَع َهَلِإالَو َكُّدَج ىَلاَعَتَو ٌكُمْسا َكَتاَبَتَو َكِدْمَحب

 هلل ُدْمَحْلاَو اًريِبك ُرَبْكأ أ هللا َلاَق اش يشب ماس أ هلا ىلا قرش أَو لأ

 .ِهِزْمَهَو ِهيْْلَو ِهْحْفَن ْنِم ٍناَطِيَّشلا َنِم هللاب ُدوُعَأ ًاليِصَأَو ٌةَُكُب هللا َناَسْبُْسَو اًريِثَك

 يناثلا ُعْرَفْلا
 ل 8. 0 2 و هَ 78 هو .

 ٍةَسِناَمْلا ِلّوأ يف ةَلَمْسَبلا َ سو هيلع هللا ىلَص ِهِتَءاَرِف ركذ يف

 شا علي 6 ماو هللا ىلَص لأي ذ ةحيحّصل ملا ٍثيِداَحَألا ُتاَياَوِر ْتّقَلَتْخا

 يَ رمح منا مالشإلا عيش طفاحلا لاق هب هشبل ذأ أ ميجولا ن نمحجلا هللا مشب

 يفت ىَلَع عاَمّسلا يْفْنَو عاّمّسلا يفت ىَلَع ة ءاَرقْلا ينث ٍلْمَسِي ْنِكْمُم ٍتاَياَوُرلا له َنْيَب عْمَجْا

 .باّوطضألا ىَوْعَد ْتَلاَز عْمجْلا اَدِهبَو ِرْهَجْلا

0 
 ماهم 1 م حت ما لال 00 1 000 اا ل 0 ٠

 اَهَدْعَب نيِمآ ِهِلْوَثَو حن و هيلع ُهَللا ىلَص ِهِئَءاَرِق ركذ يف

 3 اطل ل هلم بام أرك اذإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص نا
 .ُهَتْوَص اَهِب ّمُقَرَو َدْواَد يأ ةّياَرِر يِنَو ٌصْفَحَو ُيِذِمدلا ِةْياَوِر يِنَو ُهَنْوَص

 ُعباَرلا ٌّعْرَقلا 2 1-0 ى

 حْبّصلا ٍةالَص يف ذ ةَحِتاَمْلا َدْعَب َمّلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِتَءاَرِق ركذ ىف

 د توتا لش يأ و ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك َةَرْرَب يِبأ ِنَع ِْئ ءاَسْنلا ىَوَر

 اَذِإ ٍرْجْفْلا يِف جدك اَسو يلع هللا ىّلَص هنأ اًضِنأ ىَرَرَو ِتايآلا نم يأ ةَلامْلا ىَلِ َنيّّسلا

 0 ع أرقي مس بَ هللا ىَلَص اك ةَرْهَس نب راج ْنَعَد ْتَروُك سْمّسلا

 ىف ْتَلِرْلُد اًذإ مْبّصلا ىف ْأَوََر ْمِلْسُم ُاَوَر اًقيِفُسَت ُدْعَب ُهُنَاَرِق ُتَناَكَو اَمْحَنَو ٍديِجْمْلا

 أهل 0
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 ملا» ةَعُمَجْلا حْبُص يِف أرقي َملسَو هِئَلع هللا ىَلَص َناَكَو هَدّواَد وُبأ ُهاَوَر اَمِهِيَتْلِك ِنْيَتعْكَرلا

 ُهاَوَر[١ :ناسنإلا] «رفدلا َنِم ٌنيِح ِناَسْنِإلا ىَلَع ء ىَنأ له َو ١[ :ةدجسلا] «ليزنت

 .ةّنسلا ف ُفآلخ اًمِهِضْعَب ُةَءاَرِقَر ِنيََلِماَك اًمُْهُؤَرْقَي ناك منَ ٌةَريَرَه يبأ ِثيدح ْنِم ِناَخْيّشلا

 َمْوَي حْبّصلا يف َدَجتَس ْمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا َلوُسَر نأ ُِناَرَبطلا َدْنِع ٌيِلَع ْنَعَو

 .ٍةَدَجَسلا «ليزنَت ملا» يف ٍةَعْمجْلا

 م ل

 ٍنيَمعْكَرلا يف ٍرهَظلا يف ا ل طة ذك لا 17

 اًناّيخَأ ةَيآلا اَنْعِوْسُيَ باَتكْلا مب نييَرْحَألا ٍنْيَتَعْكُرلا يِفَو ٍنيَتَروْسَو باَتكْلا مب ِنيَيلوألا

 يف اذكر رضَعْلا يف اكو ةَيِناَّغلا ٍةَعْكٌرلا يِف ٌلّوُطُي أل ام ىّلوألا عمرا يِف ُلوْطُيَر

 هللا ٍلوُشَر َماَيِق دق ْيَأ ُرِزْحَن انك َلاَ يِرْذُحْلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَو ءِناَخْيَّشلا ُهاَوَر حْبصلا

 َرْدَق ٍرْهظلا َنِم ِنْييلوألا ِنْيَتَعُكرلا يف ُهَماَيِق انَرَحَف ٍرْضعْلاَو ٍرْهظلا يف َمْلَسَو ِهِنَلع هللا ىَلَص

 يف ُهَماَيِق انْرِرَحَو َكِلُذ ْنِم ِفْضنلا َرْذك ِنيَيَرخَأْلا يف ُهَماَق اًنْرَرَحَو ٍةَدَجّسلا «ليِزنُت ملا»

 َنِم ِنيَيَرَْألا يِفَر ٍرِفْظلا ّنِم نْيَيَرْخُأْلا يف ِهِماَيِق ٍرذُك ىَلَع ٍرْضَعْلا َنِم ِنْيلْوألا ِنْيَتَعْكُرلا
 ناك م اَسو هلع هللا ىَلَص هلأ راج ْنَع ىَورو مِلسُم َر َكِلف نِم فضلا ىَلَع رضا

 وْحَئِب ِرْضَعْلا يِفَر ىلغألا كبَر مشا حْبَسي ٍةَباَوِ يِفَو ىّشْعَي اذإ ٍلِبَللاِب رْظلا يِف ذ ذ اَوُقَي

 2 ٌةاَدَد ٍقِراَطلاَو ِءامّسلاَو جوملا تاذ ِءاَمَّسلاِ ٍرْضَعْلاَو ٍرْهظلا ين ؛ اَرُقَي ناك ُهْنَعَو 5

 نأ ْلَهَر ىلغألا َكْبَ مشا حبس رهظلا يف َمُلَسَو ِِئلَعهللا ىَّلَص أ رق سْنأ ْنَعَو ءَدُّواَذ

 . ُيِئاَسّنلا ُهاَوَر ِةْيِشاَعْلا ٌتيِدَح

 سِداّسلا ٌعِرَملا

 ٍِرْغَملاةالَص يف ّمَّلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِهِياَرِق ٍركِذ يف
 ٍبِرْعَمْلا يِ ؛ اَرْقَي ل و ِههَلَع هللا ىَلَص ُهُمْعِمَس ْثْلاَق ِثراَحْلا تن لْضَملا أ

 ةاَوَر َهْلَسَ يَلَع هللا ىَّلَص ِهَللا ٍلوُسَر ْنِم ُهُتْعِمَس ام ُرِجَآل اَهّنِإَو اًنْرْم ياسو
82 

 .ٍناَخْبّشلا

 انضر



 َلاَق مِهَطُم ِنْب ِرْيَبُج ْنَعَو سو هلع هللا ىَلص هئالَص رْيآ اهل ٍباهش نبا نع
 ةياَور يِفَو ٍناَحْيّملا هاَرَر ٍروُطلاب ٍبرْمَمْاِ أَْقَي َو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا َلَوُسَر ٌتْعِمَس

 يف اَهَكْرَك ِفاَرمَأْلا ٍةَروُسِب َبرْغَمْلا ىّلَص َمْلَسَو ِهْيَلَعُهَللا ىّلَص ُهَلأ ةَمِئاَع ِثيِدَح ْنِم يِئاَْنلا
 مح ِبِرْمَمْلا ٍةالَص يف َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص أَ َةَبُْع نب هللا دْبَع ْنَع َيِورَو ٍنْيَععْكر
 هِيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَرب ٌةالَص ةَبْشأ اًدَحَأ ْتْيَأَر ام َلاَق ٌةَرْيَرُه يبَأ ِثبِدَح يِهَو ؛ناَحدلا
 ٍراَصِقِب ٍبِرْهَمْلا يِفَو ٍلّصَفُمْلا ٍلاَوِطِب حْبّصلا ي يف أَوْقُي ُلُجْلا َكِلْذ َنأَكَو َنالُك ْنِم ْمَّلَسَو
 . ِنآْرُقْلا رخآ ىَلِإ ِتاَرُجَحْلا َنِم ُلّصَفُمْلاَو ُيِئاَسّنلا ُهاَوَر َد ٍلّصْمُملا

 ٌعِباَسلا عرفلا

 ِءاَشعْلا ٍةالَص يف ُهّؤّرْقَي مْلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ناك ام ركذ يف

 اًنَلْطُم َةالَّصلا يف ِهِنَءاَرْقِ ب قلعت ٌتيِداَحَأ ُةَلْمَج َكِلْذ َعِبْنَيَو

 اًدَحَأ ُتْعِمَس اَمَق ٍنوُْيرلاَو ِنيئلاَو ِءاَشِعْلا يف أرقي َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص ناك ٍداَربْلا ِنَع
 ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَو لل قولا 00: مسي تحال لش م از ا ئوح ةتغأ

 أرَ اَذِإ َناَكَو .ةَْيَذُح ٍثيِدَح ْنِم ُيِِمْرُتلا ُهاَوَر َةْوَعَتَو َفَقَو ٍباَّذَع ِةَيآ ىَلَع ىَنأ اَذِإ | َمّلَسَو

 . سابع نب بادي نم اد وُبأَد دم اَوَر ىلغألا يبد ناحْبْس لاق ىلفألا كبَر ْمْسا َحْبَس

 مُكخُأب هللا َسِيَلَأ» ىَّلِإ ىَهَتناَف ٍنوُنيرلاَو ٍنيتلاَو ْمُكْنِم أَرَق ْنَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَقَو
 موَيب ميل ال أَرَق ْنَمَر ٌنيِدِماَّشلا ّنِم َكِلُذ ىَلَع اَنَأَر ىَلَب ْلُقَيْلُك 18 :نيتلا] 4َنيِمُكاَحْلا
 ىَلَب لْقَيلُق 45 : ةمايقلا] «ىَّقْؤَمْلا يبني نأ ىلع ِرِداَقب َكِلَذ سبلأ» لَك ىلإ قتلا قم ةَماَيِقْلا

 امنآ َلْثيلَف 185 :فارعألا] 4نوُئيؤُي ُهَنْمَب ِثْئِدَح يبن ْمَلَبُ اًكْرُع ِتالَسْزْمْلاَو أَرَق ْنَمَو
 .هّللاب

 ٍةَحَتاَفْلا َدْعَب ٌتُكْسَيَو ٌةَئاَّكْسإ ٍةَءاَرِقْلاَو ريب َنْيَب ٌتُكْسَي مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َناَكَ
 ُلِصَي ْنَكَي ْمَلَو ُسْفنلا ِهَْلِ | اركي ىلح اًدج يلع مَ َيَِو ورود نب هلا ُتُكْسَيو
 ٍلْجْإلُ ةيناَملا اَمَأَو حاتفَيْسألا ِرْذَقِب اَهْلَعَجَي ناك ُهنِإَ ىلوألا ٌةَبْكّسلا اَمَأَو ؛عوكْرلاب ٌةَءاَرِقْلا
 .اًهِرْدَنِب اَهُليِوِطَت يَِبْتَيف َةَحتاَمْلا موُمَعْلا ٍةَءاَرَق
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 ْنِماَّثلا ُعْرَمْلا

 مْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِعوُكُر ركذ يف
 َمُكَر ةالّضلا ىلإ َماَق اَذإ ْمْلَسَو ِهْيْلَع هللا ىَلَص هللا لوُسَر ناك ٌيِدِعاَّسلا ٍدْيَمُح يبأ ْنَع 1 ّ ىلإ ؛ اَذِإ مكس ما ىلا 7 1ك : 4 م 2 مساع اء

 َيذاَحُي ىّمح يَ عَ ُرْبَكي مك لا اق نأ ىلإ َتيِدَحْلا ركَذَف ِهيَبكنَم اَمهب َيِذاَحُي تح َِْد

 وُبأ ُهاَوَر ُمِئْنُي ال و ُهَسْأَر ُبَْصُي الق ُلِدقَْي م بكر ىلع هيتحاَر ْعَضْيَو م كي مك لكم ثم امهب

 ُهَسْأَر َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص م كَ ال يأ عيفي الو ٌضِفْخَي يأ ُبْوَصُي ُهَلْوَقَو ٌيِمِرادلاَو ا

 .ِهِرْهَط ْنِب ىَلْعَأ َنوُكَي ىّبَع
 عيال ٌعْرَمْلا

 مْلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص م ِهِعوُكَر ٍراَدْقِم ركذ يف

 َنيِجِباَتلا نم ٍدَحَأ َءاَرَو ُتْيّلَص ام ُلوُقَي ِكِلاَم ّنْب ٌسْنَأ ُتْعِمَس ّلاَق رْبَبُج نْبا نع ماصقلا م

 بع ا رتش ين ىلا انش ب عز يل للا ل لا وشر قا يأ ول وش مر

 ِنَعَو ءَدّواَد وُبَأ ُهاَوَر ٍتاَحيِبْسُن َرْشع ُهَدوجْسَو ٍتاَحِرْسُن َّرْشَع ُهَعوُكُر اَنْرَرَحَف لاَ ٍزيِزَعْلا

 عوكرلا نم َّعْفَر اَذإَو ِنْيئَدَجَّسلا َنْيَبَو ُهُدوُجْسَو ْمُلَسَو و ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ينل ٌعوُكر َناَك ِءاَرَبْلا

 ليرطَت ِثيِدَحْلا يف + تبن يَِوْنلا لاك ٍناَخيْملا هور ِءاَوسلا َنم ابيك دوُعفلَ مَا الح ام

 . مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهماَِق

 2 ُعْرَمْلا

 نب قرا عوكرلا يفف ُهَلوُقَب َمُلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك اَميِف
 وُقَي ْنَأ ُرِيْكُي َمْل دو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ناك اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ٌةَشِئاَع ْنَع

 ىَلغمَو مل مو ٌيِراْخُْبلا وزر ُلْوَأَتَي يل رفا مهلا ٌكِدْنَحِب بو ْمُهْللا َكَناَحْبُس ِهِدوُجُْسَو

 باو ناك 1 ُهرِفْغَتْساَو كبَر ٍدْمَحِب حْيَسْقط :ىَلاعَت هلؤك يف هب رم اًمب ُلَمْعَي َنآْرُمْلا ُلْوأتُي

 رم ام يفؤتشملا اجلا ف عيبا ملكا اذه لو َمكَسَو لع هللا ىلَ ناك [* ؛رصنلا]

 بو ٌسوُدُك وبس ِهِدوُجْسَو ِهعوُكُد يف لوك َنمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص اك اَهْنَعَو «قْيألا يف هب

 ِهِعوُكُر يف ُلوُقَي ناك َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأ ةَفْيَذُح ْنَعَو ؛ملشُم اور جوُرلاَو ٍةكيالَملا

 . ىلغألا يب َيِبَر ٍناَحْبس ِهِدوُحس ىِفَو ميِِظَعلا َيِبَر َناَسْبُس

 نورا



 َنِم ُهَسأَر َعهَر اذ َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر اك َلاَق يِرْدُخْلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَد
 دَب ءْيَش نم ثلث ام ءْلِوَر ضزألا ءْلِمَو تاومسلا زو دما كل اني مهلا لاق وكلا

 َتْعَنَم اَمِل ّيِطْخُم لَو َتْيَطَأ اَمْل َمِناَم أل ُدْبَع ء َكّل اَنْلُكَو ُدْبَعْلا َلاَك ام ْنَحَأ ِدْجَمْلاَو ِءانثلا ٌلْهَأ

 مبلغ هللا ىَلَص ناك هل اور يفَو للا هلا . ملم ا 0

 2 ما < .ِدِراَْلا ِءاَمْلا دَرَبْلاَو جلقلاب يب ْرْهَط ْمُهّللا ُدْعَب ٍءْيَش ْنِم ِهِلوَق َدْعَب ٌلوُقَي

 َرَشَع يِداَحْلا ٌعِرَفْلا

 هيف ُلوُقَي اَمَو َمّلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَلَص ٍهِدوُجس ٍةَلِص ٍرْكذ يف
 آلَو اًدِجاَس ٌرْجَيَو ْرْبَكي عوكرلا ِنَع ِهِماَيِف ٍركِذ ْنِم ىَهَتلا اذ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ناك ُه م 27 9م 0م 8 9. م ٠ سما 2 000 7 ىوسا را# 0 2

 ٍظاّمْحْلا ضْعَب ُهَحْحَصَو اضن ِهْيَدَي ٌمَقَْي َناَك ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع هْيَلَع ُهّنَأ ّيِوُو ْدَكَو ِهْيَدَي ُمْكْرَي

 ُتاِمَأ َلاَقَو ةقلَأو ةئهبَج مك ةواك وأ هاو هتك لَك هيدي ْعَضَي ٌمالَسلاَو ٌةالَصلا ِْيلَع ْناَكَو

 ٌمِلْسْمَو يِراَخُبلا ُاَوَر ِنيَمَدَقْلا ٍفاَرْطَأَو ِنْئئَبْكولاَو ِنْيََم او ٍةَهِبَجْلا مظعَأ ِةَعْبَس زمْيَس ىلع ذأ ْنَأ

 ِضاّيَب ٌوُدْبَي ىّبَح ِهْيَذَي َنْيَب حوف َدَمَس اَذإ ُمالَْسلاَو ٌةالَّصلا هْيَلَع َناَكَو , ساّبَع نبا ِثي كيل دح ْنِم

 هلك يبل يل زِملا ْمُّللا وووُجْسس يف ُلوُقَي مَْسَو هيلع هللا ىْلَص ْناَكَو ءِناَخِئشلا ُهاَوَر هيَطِبِإ
 را
 م ماس 7 -

 3 هلجو هفد ُهلْوُقَو .ةَرْيَرُه يبأ ٍثيِدَح ْنِم ْمِلْسُم ُهاَوَر ُهّرِسَو ُهتَيِنالَع ُهَرْخآَو ُهَلَوأ هَّلِجَو ُه هةقد

 كو ا ع 1 0 1

 َنِم َهَلْيَل َمْلَسَو ِهِئَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر ُتْدَنْف ْتْأاَ اَهْنَع ُهللا َيِضَر َةَسِئاَع ْنَعَو

 َلوُقَي َوُهَو ِناَئَبوُصْنَم اَمُهُو ٍدوُجُسلا يِف َوُهَو ِهْيَم هْيَمَدَق ٍنطَب ىَلَع يِدْب ف ا ار

 ٌءاَنث ىصخ يِصخأ أل َكنِم َكب ُدوُعَأَر َكِتَبوُفُع ْنِم َكِتاَئاَعُمِبَو كِطَخَس ْنِم ٌكاَضِرِب ُدوُعَأ ينإ مم

 َِم ُهَسأَر ََُْي مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص َناَكَ : نق هوز قيلت ىلع كي اك كل كي

 ِهْيَلَع ُناَكَو ءىَنْمُيْلا ُبِصْنَيَو ىرسُلا هلججر ىلع ُسِلْجَي مث دب عاد ريع اَرْبَكم دولا

 موب مث كي نوكش ةخرارج كنت ثدي ب ٌةَميِطَل ٌةَسْلَج ٍةَحاَرِتْسالِل سِلْجَي ُمالَسلاَو ٌةالّصلا

 َنْيَب ٌلوُقَي ُملَّسلاَو اللا هيلع اكد وربك يراك حيجَص يف امك ةيالا ةقرلا ىلإ

 نم ِْمراَلاَو ةْراد وأ ُاَوَر يِيْقُدزاَو يِنفاَعَو يِئِدهاَر يِتْمَحْاَو يِل فما ٌمُهَللا يئس
 .اَمُهنَع ُهَللا َيِضَر ساّبَع ٍنْإا ِثيِدَح



 رس كور 4 أ

 دهَدَتلل َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِهِسوُلُج ٍرْكِذ يف
 ُهاَوَر ىَنْمُيْلا ُبِصْنَيَو ىَرْسُيْلا هل ُسْوْفَي ٍدْهَشْتلِل ٌسْلَج اذِإ م أَسو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ّناَك

 ْمُكُمْلْعَأ ان اا َْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهباَحْضَأ ْنِم , ٍةَرَشَع يِف ُيِدِعاَّسلا ٍدْيَمُح وُبَأ َلاَكَو ءُمِلْسُم

 اذِإ ىّنح < لاك نأ ىلإ كييحلا وكلك ضرفاق اولا ْملَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَ ٍةالَصب

 َمّلَس ّمُن سأل همي ىلع اكدَوَُم دَعفَو ىرملا هل ع جَرْخَأ ْميِلْسّتلا اَهيِف يِّلا ُهَدَْحّسلا ِتْناَك

 هدي ْعَضَو ٍدهَشْلا يف َدََ اذِإ مْ دو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َناَكَو ؛ ؛يَلَصُي ناك دك تفَدص اولا

 ءاَهِيَلَع اًهَطِساَب ِهيَبْكَر ىَلَع ىَرْسْمْلا يو اهب وذو امنإلا يلث يلا ةعبضإ مَْرَو ِهيَبْكُر ىَلَع
 يِفَو ِهِد هدوُجُس يِفَو ِهِعوُكْرَو ِهْيدَي عُفَر يف بِلا ِهعباَصَأب ليَْتْسَي ُليِقَتْسَي مُلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص َناَكَ

 .َمْلَسَو لع هللا ىَلَص دوس يف ٌةلبِقْلا هئلْجِر عباصَأب ُليفَتْسَو ٍدهَْمل

 َرَشَع َتِلاثلا ُعْرَمْلا

 ملَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِدهَشَت ٍركذ يف

 ْنَأ ُهَباَحضَأ ُمَلَعْيَو ِةَر ريخألا ٍةَسَْجْلا هذه يف اًمِئاَدُدَهَشعَي َمَْسَو لَ هللا ىَلَص َناَك

 ُئاَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو نيبنلا اَهّْيَأ َكِيَلَع السلا ِهَلِل ُتاَبَيَطلا ٌتاَوَلَّصلا ُتاَكرُملا ُتايِحّتلا اوُلوَُي ْ

 20100 َهْشَأ َنيِحِلاّصلا هللا ٍاّبِع ىَلَعَو اَئِيَلَع ُمالّسل

 رالصلا يف وعذي أ وَ للا ىَلَص لَك فَ سابع ِنْبا ا ني سر وش
 ْنِم كب ُدوُعَأَو ٍِلاَجَدلا جيبشلا وكف ةئثف ْنِم كب ُذوُمأَو رْبَقْلا ٍباَذَع نِم كب ُذوُعَأ يّنِإ مه

 يب دي ام دع ام ُلِئاَ ُهَل "لاقت ممل منأَمْلا نم َكِب ُدوُعأَو مهلا ٍتاَمَمْلا وو اًيشملا

 ِةَياَوِر ْنِم ّمِلْسُمَو ُيِراَخُبلا اذن تاغ دعو بك كح ةرغ نإ َلُجَولا َّنِإ ُلاَقَف مّرْغَمْلا

 هيلع هللا ىَلَص يلا نأ ّيِلَع ْنَعَو .ِتَْأ ميلغتل َكِللب م أَو هيلع هلا اَض ُهُواَعْدَو َةَشِئاَع
 ُتْرَرْسأ اَمَو ُتْوَخَأ اَمَو ُتْمَّدَن ام يِل ْرِفْغا ّمُهّللا مِيِلْسّتلاَو ٍدُهَمّدلا َنْيَب ا ام وُ نك لس

 ُهاَوَر َتنأ الإ لإ ال ُرْخَوُمْلا َتنََر ا ُتنلْعَأ اَمَو

 .ُهُرْيَغَو ْمِلْسُم
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 َرَشَع َعباّولا ُعْرَفلا

 ٍالَّصلا َنِم َمَّلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍههِيِلْسَت ركذ يف

 مُلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِتَالَص ٍلاَحِب ُقْلَعَتَت تيِداَحَأ ٌةَلْمج َكلِلْذ ُمَبَتَو -

 اللا هيا نع نيت نم ملي مَ لع هللا ىله اك دوغنم نإ هلا دي كبف نَع
 لى

 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو .ٍهَدَخ ُضاَيَب ىَرُْي ىّتَح َدُواَد وُبَأ دا ٌداَرَو ٌيِذهَزْتلا ُهاَوَر هللا ُةَمَحْسَرَو م

 ُهَُصَب ُرِواجُي ل َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو .ُدَمْحَأ ُهاَوَر ُهَسْأَر أَطأط ِة ملّصلا ين اق ان لس

 ؛رق هللا لمَ ذق مُلسَو لع هللا ىلَص ناو .ةياهسلا هو اهب ريم يلا ةعَبضإ ْيَأ ُهَتَراَشِ

 هيلع لمَ نكي ْمَلَو . يالا ُاَدَر ٍةالّصلا يِف يِنيَع رف ثلج و َلاَق اَمك ٍةَالّصلا يف ِِيَْع
 ٍروُضُح ِهْبَر ْنِم ِهِبْرُقَو لاَ ٍلاَمَك ْعَم َنيِيِوُمأَمْلا ٍلاّوْحَأ زاعارث نع بف نه ان ُمالسلاَو ٌةالّصلا
 ءاَكب ْعَمْسَيف اهَئلاَطِإ ُديرْيَ ةالّصلا يِف ُلْخْنَي َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص َناَكَو .ِهْيَذَي ْنْيَب هبل

 هللا ىّلَص َناَكَر .ُهُرْبَعَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ِهْمَأ ىَلَع ٌن ْقْشَي نأ ةقاَخَم ِبَالَص يف ُرْوَجَنيل ّيِبْصلا
 َوَر ِهَقتاَع ىَلَع اًمُهنَع ُهَللا ّيِضَر كير هني تل ٌةَماَمأ ٌلباح َّنُمَو سائلا ٌمْوَي َمْلَسَو ِهْيَلَع

 ىَلَع ُبَكَرَيَف ُنْيَسْحْلا وأ ٌنَسَحْلا ءيِجَبْك يلَصُي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو .ُهُرْيْغَر ْمِلْسُم

 .ِهِرْهَظ ْنَع ُهَيِقلُي نأ َةيِماَرَك ةَدعْسْسْلا ُليِطْيَف هِرْهَط

 اللا يف وهو لع ْمْلسُي نَم ىلع ٍةراَشإلاب مالا َلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو

 ةلْبِقْلا َنْيَبَو ُهَنَِب ٌةَضِرَتْعُم ٌةَسِئاَعَو يَلَصُي مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو .ُىِقَهِئَبْلاَو ٌمِلْسُم ُهاَوَر

 ُنْب ٌفْرَطُم ىَوَرَو ٠ ُيِراَخُبلا ُاَوَر اَمُهَنْطَسَب َماَق اَذِإَو اَهْيَلْجِر ْتَضَبَقَف ِدَيِب اَهْرَمْع َدَجَس اذ
 يزأك يأ ِهفوَجلَو يَّلَصُي َوُهَو هو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيبْنلا ُتيَْأ َلاَث هيأ ْنَع هللا ٍدْبع
 نكي مل .ساحُن ْنِم ٌرْدِق ٌلَجْرِمْلاَو ُتْوّصلا ُريِزَألاَو دم مخ مالا 1و يكن ينغب يلزم

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَئالَص ْتَناَك ْدَكَر .ِهِتالَص يف ِهْئَئْيَع ُضْمْعُي ْعْلَسَو ِدْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ِرْيَغ ىلإ اًرِس ُتَعِرْش يتلا ٍراَكَْألاِب ِرْهَجْلاَو ا رف يف ةسرسرلا وكلا نع يرق ٌةطسَوَتُم

 نأ ئتق وجل نم مول يجو اه هلا اانا سول قب لثلا نم م ٌريِثَك ُهلَعْفَي اًمِم َكِلْذ

 . ةيوّسلا ْمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص هن َةَنْس ْعِبلَ ةّيِلَبْلا هذه نِم سْلَخَلل

 سرف



 َرْشَع َسِياَخلا عملا
 ٍةالَّصلا يف ِِئاَعُد يأ َمْلَسَو ِهَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِتوُنُق ٍرْكِذ يف

 ٌضَرَعُف ُهاْرقلا ُمُهَّل ُلاَقْي الُجَر َنيِعْبَس َمُلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىّلَص يلا َتَعَب لاق سنأ ْنَم
 يتلا ٍمِهَِلَع اعدم ْمُموَُتمك ةئوعَم رب اهل لاقي رثب دنع ُناَوكَدَو لع ٍمِيَلُس نم ٍنامَح ْمُهَ

 يِفَو تنقل انك اَمَو توا هدب َكِلْدَو حْبْصلا يأ ٍاَدكلاةالَص يف اَرهَش َمَلَسَو َِْكَ هللا ىْلَص

 امنع للا ٍيِضََرَمُع نب نع ؛ عوُكرلا دْعَب تنك هلأ ىرخأ يِفَد عوُرلا َلْبَق تنك هل ٍَباَدِر

 ديِجألا ةَعْكدلا ىف ؛ عوتولا نو َُسأ عَ اذ َمَلَسَو هلع لا ىَلَص للا َلوُسَر عم لأ

 5 لا كلو ابر ُهَدِح ْنَمِ هللا َعِمَس ُلوُقَي اًمّدْعَب اَنَالُكَو اَنَالُقَو اَنلُف ْنَعْلا ٌمُهْللا ُلوُقي ٍرْجْفْلا

 مُهلإن» :هلزق ىلإ[ نارمع لآ] 4ةْيَش ِرمألا ّنِب َكَل ّسِيل» :ِهْيَلَع ُهللا َلُرْنَأَ

 اًذِإ | َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص َناَك ُةرْيَرُه يبأ ْنَعَر . يِراَحُبلا هاَوَر 6 :نارمع لآ] 4َنوُمِلاَظ

 يبأ نب شابَعَو امج نب هَمَلَسَو ديلا نب دولا جل أ هللا َلك ةيالا لا َنِ هَ عَ

 يِنسُك نين ْمِهْبَلَع اهلا ْمُهْللا َّرَضُم ىَلَع َكنأْطَو ذدشا ْمُهللا كمي َنيِفَْضَتْسُمْلاَو همي

 هَتاَحْبْس ُهَللا َلّرْنَأ اًمَل ٌكِلْذ كر هنأ انْملَب م ٍَباَو يِفَو ِرْجْمْلا ٍةَالَص يف ِةَياَوِر يِفَو َفْسوُي
 . ٌملْسُمَو ُيِراَُبلا ُهاَرَر [198 :نارمع لآ] 4ْيَش ِرْمَأْلا نِم كَل سيل : ىَلاعَتَو

 يِمرتلاَو مِلْسم هاَوَر ٍبرْغمْلاَو حْبصلا يف ُتْنْقَي مل مو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ناك ِءارَبْلا ِنَعَو

 َ سو هي هللا ىلض الخ با ا يَ ترش رن لو يطل لص يف ذلك يل

 َرْخَأ َتْيَدَم ْنَميِف يِنِدها ّمُهّللا ٍتاَمِلَكْلا ِءالُؤِيب ٍلبللا ِرْئِ يِفَو حْبَصلا ٍةالَص يِف ثقي

 تيلطفأ هيف يل ذرابو تيل نقيف يَرثو تيا هيف ينفخ اهتامتو رشق مدعم
 كبر تفلت تلو نع لأ لو كيلع ىقني الز يت كلف تي ام رش يبق

 ُيِلَع ِنْب ٍنَسَحْلا ٍثيِدَح ْنِم ُهرْيَغَو َةُواَد وُبأُهاَوَر َتِيلاعَتَو

 ْعباَرلا لْصُملا

 ٍالَّصلا يف ِوْهّسلِ َمُلَسَو ِهِبَلَع هللا ىّلَص ِهِدوُجْس يف
 ْنِم ِنْيَمعُكَر َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر اًئب ىّلَص لَك هن ِتِلاَم ِنْب هللا ِْبَع ْنَع

 اًنْرَطَْلا أ انرطْو هنالَص ىضق ال هع مالا ما ُسِلَي لَ مَن م ؛ ِتاَوُلَّصلا ضْعَب

 . يِراَخُبْا ُاَوَر َمُلَس ْمُث ٌسِلاَج َوُهَر ئافس بشل ميلا لك هيي

 انارذرا



 ُنِماَحْلا لِضَمْل

 ارم دب لو :مُلَسَو هيلع هللا ىَلَص َناَك امي
 َدْعَب هِلائفْلا ٍةَعْرُسَو اَهدْعَب ِهِسوُلُجَو ِةالَّصلا نم

 ْمُهَللا َلاَق | َلاَقَو اًنالُ اذان َرَفْثَتْسا ِهِبَالَص ْنِم ٌفّرَصْلا اَذِإ م ْأَمَو ِهْئَلَع ُهَللا ىَلَص َناَك َناَبْرُن ْنَع
 هللا ىَّلَص ُهْنَأ َتَبَث ذَقَو ْمِْسُم ُهاَوَر ٍماَرْكِلاَو ٍلآلَجْلا اذ اَي تْكَراَبَت مالشلا كئمو اللا ثنأ

 م

 16 لع ماضلا دخت داق ني كرز ُلَمْحُيَف هباَحْضَأ ىَلَع َلَبْق ىَل اذِإ ناك ْمْلْسو هِيَ
 ُعِرْسُي ٌمالَّسلاَو ةالّصلا هَْلَع َناَك دقق فيِرشلا هه ِههْجَوِب ِهباَحْصَأ ىَلَع َلِبْقُي ْنَأ َذْعَب ُهَلوُقَي ناك

 ةَمْلَس ْمأ ْتَلاَقَو . هِنيِمَي ْنَع ٌرَْكَألاَو هِلاَمِش ْنَعَو هبي ْنَع ليفني اك َنيِمِوُمْأَمْلا ىلِإ لاَتفنألا
 ىَرْنَف ُيِرْهّزلا َلاَق اًريِسُي ِهِناَكَم يِف َتَكَم م أَس اَذإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَلَص َناَك اهْنَع ُهَللا َيِضَر

 هلع هللا َيِضَرَُشِياَع تلق يري اور لاجل لَ ةاسللا ترضُْي كِل ملغ ُهَللاَ

 َكْئِمَو ُمُالَّسلا َتْنَأ مُهّللا ُلوُقَي اَم َراَدْقِم الإ ُدُعْفَي ال ْمْلَس اَذإ ْمْلَسَر ِهْيَلَغ ُهَللا ىَلَص ناك
 . ْمِلْسُم ُهاَوَر ماَركإلاَو ٍلَآلَجْسْلا اذ اي ثكزابت ٌمالّسلا

 ُهَلَو ُكْلُمْلا هل كل َكِرش أل هدو هللا الإ لإ ال ُلوُقَي : َمْلَسَو ِهِيلَع هللا ىّلَص ثاكز

 اذ َُفنَيًالَو غنم اَمِل َيِطُْم الو ت َتْيطعَأ اَمِل َمِناَم أل ْمُهْل | ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع ٌوُمَر ُدمحْلا

 ىَلْغَأب ُلوُقَي م بو هيل هللا ىَلَص اكو «ةريَمْلا تبِدَح ني نايا اد دَجلا كلي ذجل

 آل ٌريِدَت ِءْيَش ّلُك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلُمْلا ُهَل ُهَل كب َكيِرش ل ُهَدحَو هللا ألإ هل ال هتْوَص

 ُنَسَحْلا ُءاتَدلا ُهَّلَو ُلْضَمْلا ُهَّلَو ةمخعلا هَل ها لإ ديت الَو هللا الإ هلِإ آل للاي ألإ و م الؤ لؤخ

 هللا ٍدْبَع ِثيِدَح ْنِم ٌمِلْسُم ُهاَوَر َنوُرِفاَكْلا ةِرَك ْرَلَو َنيِدلا ُهَل ] َنيِصِبْخُم هللا الإ هل !إ ال ليمجملا

 هيلع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر ّنِإ ٌلوُقَيَو ٍتاَمِلَكلا ءالؤهل يَ ُملَعُي ناك هن ٍدْعَس ْنَعَو «رْيبْرلا نبا

 ٍلْخْبْلا َنِم كب ُدوُعُأَر ِنْبَجْلا َنِم َكب ُدوُعَأ ين ْمُهْلْلا ٍتاَوْلصلا َرْبُد ْنِهب وَمن َناَك َمْلْسَو

 . ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ِرْبَْلا باَذَعَو ذل 3 نم كلي وأ رُمْعْلا ِلّدْرَأ ىلإ ذزأ نأ كب ُدوُعاَو

 لك ْبَرَ انْبَر ّمُهْللا ٍةَالَص لك َرّيُذ ُلوُقُي م مو ِهْيلَع هللا ىَلَص ناك مث ِنْب دير ْنْعَد

 ّنَأ ٌديِهَش اَنأ ٍءْيَش ّلُك ّبَرَ انّبَر ْمُهّللا َكَل َكيِرَش آل َكَدَحَو ُبْولا َكْنأ ُديِهَش اَنأ ٍءْيَش

 ائبَر ٌمُهّللا ٌةَوْحإ ْمُهْلُك داَبِعْلا نأ ُديِهَس اَنأ ٍءْيَش لُك ُبَرَو ابر ْمُهّللا َكُنوُسَرَو ُكُدْبَع اًدْمَحُم
 ٍلالَجْلا اذ اي ٍةَرِحألاَو اينُدلا َنِم ٍةَعاَس ْلُك يِف يِلْمأَو َكَل اًصِلْخُم ييْلَعَجلا ءْيَش ّْلُك ُْبَرَر
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 ”بيّسَح ّيبْسَح نْبكألا هللا ضل ٍتاَوْمّسلا َروُن ؛ هلا ربكألا هللا كيكألا هللا ِِجَتْساَو غّمشا م اَركإلاَو

 سو ِهْيْلَع ُهّللا ىَّلَص َناَكَر مَ ةُواَد وُبأ اق زيا لل ريل ُهّللا ٌليكَوْلا ٌمُعِنَو ُهَللا
 بْيَهَص ذَغ ئِْئاَسْنل ريس“

 ٍبْدَهُص ْنَع ُِئاَسْنلا ُهَجَرْخَأ ينيد يِل حِلْصَأ ّمُهَل | ٍةالَّصلا َنِم َفَرَصُنا اَذِإ لوي

 اَذِإَو ٌسْلَج اليف ْمُهَآَر اذإ ٍدجشَمْلا يِف ةالَصلا مَ َنيِح مالْسلاَو ةالصلا ع َناَك

 كسي مُلَسَو د ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ناك ُيِرْدَبلا ٍدوُعْسَم وأ َلاَقَو .ةُواَم وُبَأ ُاَوَر ىّلَص ٌةَعاَمَج اًمَج ْمُهَآَر

 مالخألا الرأ نكن ينل نكترلل تلتخت اقيم لو ارزق نو ةالشلا ف

 مَسَو هلع هللا ىَلَص وللا ُلوُسْو ماك سابع نبا َلاقَو ملم ؛ ُهاَوَر ْمُهَتوُلَي َنيِذْلا مَ ؛ ىَهْنلاَو

 ْقّشلا ىلإ هِرْهَظ ِءاَرَو ْنِم َكِلْذَك يِيْلِوْعُي وِرْه ارز ني يدب خف وراسي نع نفل لص

 . ْمِلْسْمَو ٌيِراْخُبْلا ُهاَرَر نْميألا

 يناثلا ُباَبلا
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 ةعمجلا ْملَسَو ِهِيَلَع هللا ىلَص ِهِتالَص ركذ يف

 ٍتيِدَح نم يِراُْبْلا ُهاَوَر ُسْمّشلا يمت ني ُةَْمْجْلا يّلَصي َمْلَسَو هَ هللا ىَلَص ناك

 الب ا انو يَ نيب راما ىلع َمْلَسو ِهَِلَع هللا ىَلَص ِِئاَمَ يف ُهْدَوي ْنُكَي ْمَلَو سن

 .رّيثمْلا ىَلَع َسَّلَج اًذِإ | َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ِهْيَدَي َنْيَب ُهَدْحَو ُنْذَوُي

 ٍفْرَع ِنْب وِرْمَع يِنَب يب ابق َماقَأ ةئيِمل لا ٌمولَسلاَو ؛ ُهالّصلا ِهْيَلَع َمدَق امل قحشإ ُنْبا َلاَق
 ث سا هاربا

 ُهتَكْرْدَأَف ٍةَعْمْجْلا َمْوَي ْجْرَخ ْمُك ْمُهَدِجْسَم ْسَأَو سيِمَحْلا م ويو ءانالتلا َه مْويَو ٍنِيئْنألا ّمْوَي

 اًمالَص ٍةَعْمُج مدص ةعلج لأ تناك ياو نلت ىف يذلا دجشملا يف االَسق باس يني يف ذ ُةَعمَجْلا

 :َلاَقَق ةئي ةئيدَملا اََبَطَخ ٍةَبَطُخ ْلْوَأ ّيِهُو ٌبطْحَو هلجْسَم + سيت َلبك َكِلدَو ٍةئيِدّمْلاِ
ِ 

 هم هموم
 أ ذهنأو ركب نم يبفأ ُهرُكَأ الو هب ُنِموُأَد ِهيِدْهَتْسُأَو ُهُرْفْغَتَسْأَو ةُنيعّتس ةئأو هثمخَأ هلل

 ىَسْلا ِنيِدَر ىَدُهْلاب ُهَلَسزأ ُهُلوُسَرَو ُهُدْبَع اًدْمَحُم نأ ُدَهْفَأَو هَل َكيِرَشل ُهَدْحَو ُهّللا الإ لإ ال

 عاطِقْلاَو سائلا مم ٍةَلَالَضَو مْلِعْلا َنِم ةَلَقَو ٍلُسْرلا َنِم ٍةَرْثُل ىَلَع ٍةَمْكِحْلاَو ٍةَظِعْوَمْلاَو ٍروُنلاَو

 لا بغي نمو دهر دقق سوو للا مط نم للا نم وق ةفشل نم اال

 هب ىَصْوَأ ام َرْيَخ َّنِإَف هللا ىّوْقَتِب ْمُكِيِصوُأ اًديِعَب ًالالَض ٌلَضَو َطْرَنَو ىَوُغ ْدَقُف ُهَلوُسَرَو
 ْنِم هللا ْمُكَرْدَح اَم اوُرَّذَحاَو وللا ىَوْقتِب ُهَرْمأَيْنَأَو ةَرِحألا ىَلَع ُهّضْحَي ْنَأ ْمِلْسُمْلا ُْمِلْسُمْلا

 لا



 ا
 خد الإ دب يوثكأل ةيئالمأاو را يف ْنِم هللا َنْيَبَو ُهنَِب يِذْلا ٍلِصَي ْنَمَو ة رِجآلا ني

 ام ىلإ ُْرَمْلا رِقََْي ا ٍلَجاَع يف اًركِؤ هَل ْنُكَي هللا
 دا ب ٌفوُؤَر ُهَللاَو ُهَسْفت ُهللا مُكْرذَحُيَ اًديِعَب ادم ُدَكْيَبَو ُدَكْيَب نأ ْوَل ُدَرَي َكِلَُذ ىّرِس اًبِم ناك

 أ امو ىَتَل لها ليا وق هلإف كيال فلخ ١ هوَ ُهَلْوَق ٌقَدَص يِذَّلا ْوُه

 هع ْرْفَكُي هللا قت ب نم ُهلإف نالت اَو ٌرْسلا يف هِلِجآَو ْمُكِرْئَأ ٍلِجاَع يف هللا اوُق 7 دل ماللقب
 يوت ةقفم يف هللا ىو نَِو اًميِظَع اًرْوَف َراَ ْدَقَف هللا قدي ْنَمَو اًرِجَأ ُهَل ْمِظْعُيَو ِهَتائْيَس
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 لَو مُكظَحِب اوُذُحَف َدَجَرّدلا ُمُهَرَتَو بولا يِضْرُتَو ةجْؤلا ُضْيْيُت هللا ىَوُقَت ّنِإَو ُهَطْخَسُو ُهَتبوُقُع ع

 َنييذاكْلا َمَلْعَيَو اوُهَدَص َنيِذَلا َمَلعَيِل ةلبرَس ْمُكَل جهل هتك ْمُكَمْلَع ذقف هللا بج يف اوطْرنُت

 ْمُكاَبَتجلا َوُه ِهِداَهِج ّنَح هللا يِف اوُدِجاَجَو ُةَءاَدْعَأ اوُداَعَو ْمُكْيَلِإ هللا نَسَْح ”أ اَمَك اوُنِسْحَأ

 الإ ةَوُق لَو َلْوَح آلَو ِةَنيَب ْنَع يح ْنَم ىَيْحَبَو ٍةَ يب ْنَع َكَلَه ْنَم َكِلْهَيِل َنيِمِلْسُمْلا ْمُكاْعَسَر

 ام ُهّللا ِهِفْكَي ِهّللا َّنْيِبَو إو ةليب ام خاض نم هَ ِتْرَمْلا َّدْعَي دعي اَمِل اوُلَمهاَو ِ هللا ٍرْكِذ امريكان هل هللا

 لَو سائلا َنِم ُكِلْميو ِهْيَلَع دوُضُف * هب َآلَو ّساَنلا ىَلَع ىضْقي 2 يب ةللا نأ ٌكِلُذ ساكلا َنِئب ذو

 .ميظَْلا يللا لاب لإ هو الَو لوح ل 1 ا

 ىَّنَح َرْبثمْلا َدِعَص اَذِإ سِلْجَي ِنْيئَبَطُخ ٌبطْخَي ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهِيَلَع َناَك َرَمْع نبا ِنَعَ

 هلع هللا ىَلَص داَكَو «ُبطَيف موني مث ملكتي الق ٌسِْجَي ُسِلْجَي ْمُث بطش ْموَُي مث ُنْدَُملا عر

 ُلوُقَي سْيَج ُرِذَنُم ُهْنَأَك ىّتَح ُهْبِضْغ ٌدَبْشاَو ُهنْوَص الَعَو ُهاَئْيِ ثوم بطح اذ مْلَسَو

 ىَطْسْوْلاَو ٍةَباَبّسلا ِهْيَعّبضِ] ّنْئَب ُكْرْقَيَر ٍنيئاَهك ةَعاَسلاَ انأ ُتْفِعب لوفي ْمُكاَسَمَو ْمُكَحْبَص
 لس هيلع هلا ىَلَص ٍدْمَحُم ىَدُه ىَدهْا َرْيَخ و هللا تاك ثيِدحلا َرِيَخ نِإَف ُدْعَب اّمأ ُلوُقْيَ

 زث لكي ىلوأ , لوي مَ راثلا يِ ٍةللَص ْنُكَو ةَلالَض ٍةَعدب ُلُكَو : هفكدشُم وألا يَ

 ِثيِذَح ْنِم ّلْسُم ُهاَوَر ّيَلَعَو ٌيلإَ اَعاَيَض زأ اَْيَد َكَرَت ْنَمَو ِهِلْهَألَف ًالاَم َكَرَت ْنَم ِهِسْفَن ْنِم

 . ْمِهِحِلاَّضَمِي ماَيِلا ىَلَع ْمُهَل ُهَْدُق ال ًالاَفْطَأَر ةلاَغ ًالاَيِع اَعاّيَض ىَتْعََو ٍرِباَج

 ١ :ق] «ِديِحَمْلا ِنآْرْقْلاَو قط ُتْدَحَأ اَم ْتَلاَق ِناَمْعْلا نب ٌةئراَح ِتْنِ ,ماَقِم م ْنَعَو

 َساّنلا ّبطخ اْذِإ | ِربثِمْلا ىَلَع ٍةَعْمج َّلُك اَهُوَرْقَي َمْل و هيلع هللا ىَلَص للا ٍلوُسَ ٍناَسِل ْنع الإ

 أ ٍةَعَْس عباس َمَلَسَو و هََع هللا ىَلَص يللا ىلإ ُتمَِق لاق ٍنَِح ِنْب ٍمُكَحْلا ْنَعَو م إسم ُهاَوَر

 انْكَوتُم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَو َماَقَ َةَعْمْجْلا اَهيِف اًنْدِهَش اَماَأ دل اكلك قت مَ

 نيرك



 ْمُث ٍتاَكَراَبُم ٍتاَْيَط ٍتاَفيِفَح ٍتاَمِلَك ِهْيَلَع ىئثأَو هللا َدِمَحَف اًصَع ىَلَع َلاَف زأ سَْق ىَلَع -
 اوُرِشْبَأَو اوُدّدَس ْنِكْلَو هب ْمُكُترَمَأ ام * لك اوُقيِلعُت نل ذأ اوُعْفَت نآ ْمُكنِإ سلا اهي اي: لاق

 .لْغِفْلاَو ٍلْوَقْلا ّنِ َباَّرَّصلا اوُمِزَأل ْيَأ اوُدْدَس هلق : ٌدواَذ وُبَأَو ُدمْحَأ ُهأَوَر

 اوُبوُت َلاَقُف ٍةَعْمْجْلا َمْوي ْمْل مو ِْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر اَئَبطَخ َلاَق ِءد ةرّذلا يبأ ْنَعَر

 نتن كك يل اوُلِصَو اوُلِمَتْشَت ْنَأ َنْبَق ةَحِلاَّصلا ٍلاَمْعَأْلاِب اوُرِداَب اوُتوُمَت نأ لب هللا ىلإ
 0 5 ةَقَدُصل م

 ُرَصْنُت ٍركدمْلا ِنَع ء اَوَهْلاَو اوُبِصْحُت ٍفوُرْعَمْلاِب اوُرُمأَو اوُقَرْرُت َةَقَدّصل | اودِيْعَأَو اوُدَعْسَت :

 ب ل انادنتشا ْمُكتمخأ ْمُكَمرْمَأَو تْزَمْلِل ارك مُكرتفأ ْمُكَسيمَ نإ شكلا اي

 ٍروُبُقْلا ىنْكْسِل َدُورّئلاَو ٍدوُلُحْلا ٍراَد ىَلِ ةَباَنِإلاَو ٍروُرْعْلا ٍراَذ ْنَع َيِفاَجّنلا ٍلْفَعْلا ِتاَمَالَع

 .هَللا ِدْبَع نْب ٍرباَج ِثيِدَح ْنِم ُهَجاَم ُنْبا هاَوَر ِروُشْنلا مْوَيِل َبُهتلاَ

 مَلَسَ ولع هللا ىَلَص يبل ةَْطُخ ُرْدَص اك لاك يلا نع ها يِبأ ليام ين

 هل لُِم آلق هللا ب دْهَي ْنَم اًِسْقْنَأ ٍروُرُش ْنِم هللاب ُدوُعَنَو ُِْفْغَتْسُتَو ُْييِعَتْسَتَو ٌهذَمحَت ِهْلِل ُددَحْل

 ْقَحْلاِب ُهَلَسْرأ ُهَ وُسَرَو ُةُدْيَع اًَدمَحُم َّنَأَو هللا الإ هَل آل ْنأ ُدَهْشَأَو ُهَل ٌيِداَم الف ُلِلْصُي ْنْمَو

 لأشت ى ىَوخ دف امهِصَْي ْنَمو دَشَر دق ُهَوْسَرَو ةللا عليم نم ٍةَعاَسلا يدي نب 5 اًريِلّنَو اًريِشَي

 لع اضن هع 1 وش رف افي نام اني نأ اي هللا

0 

 وما رم ع

 منش لو مالا رك لَو قالا ها ان لي ا اَنِل دعبل

 .ُلَجَو ْرَع هللا ِنذِإب ألإ ْيَش ُنوُكَي ل ُهَللا َدَعْ َدَعْبَأ اَمِل َبَدَقُم َالَو ُهَللا ٌبَدَ اَمَل

 هللا َدّمْحَي ْنَأ َدْعَب ُل لوُقُي ٍةَعُمُجلا َمْوَي َبطَح اد َمْلَسَ هْيَلَع ُهْللا ىَّلَص ناَك ٌرباج َلاَكَو

 اوُهَتْناَف َهَي ةَياَهِن ْمُكَل ْنِإَو ْمُكِِلاَعَم ىلإ | وهلا َمِلاَعم ْمُل نإ نإ ُساّنلا اَهْيَأ :ِهئاَيِبَْ ىَلَع يَلَصُيَو

 َنْيَبَو هيف ضاق ُهَللا ام يِرْذَي آل ىضَم ْنَق ذق يلجأ ني نيام نب نيؤملا بعل نإ ماي ىلإ

 ّنِمَو 4 هتّرْجآل هايْنَذ ْنِمَو ِهِسْمَتِل ٍهِسْفُن ْنِم م ُدبَعْلا لحلم هيف ٌعِناَص ُهَللا ام يِرْدَي آل َِقَب ذك ٍلَجَأ

 اَمَو ٍبِقغَْسُم ْنِم ِتْوَملا دعب ام هديب يِسْفَن يِذَلاَو ٍتاَمَمْلا َلبك ايا نيو ٍربكلا لك يبل

 ُهتالَص ٌتَناَكَو ْمُكَلَو يل هللا ُدْفْغَتْسَأَو اذه يِلْوَق ٌلوُقَأ راكلا وأ ٌدْنَجْلا لإ راد ْنِم اًبندلا َنْعَب

 هريخو ملم اور ادق ةكيطخو ٍيِخْلاَو لولا نيب اذ ٌةعمجلا مس ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص

 .ّساّنلا ْرُكَذُيَو ِنآْرُقْلا ّنِم ِتاَيآب أدق َدُواَد وُبَأ َداَرَو

- ٠ 
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 ىْسْرَأ ْذَق ُءاَدْوَس ٌةَماَمِع ِهْيَلَعَو بط َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ُهّنَأ ِثْيَرْح نْب ورْمَع ْنَعَر

 ؟؟م /ةيدمحملا راونألا بيع



 ْمَمَتجلا اًذِإ ٌمالَسلاَو ٌةالّصلاِهْيَلَع َناَكَو يْدَهْلا يف ٍمْيَقْلا ْنبا َلاَق ْمِلْسُم ُهاَوَر ِهيَِتك َنْئَب اًهَْرْط
 الو حرم الو ناسي سب الو دي نيب بصي شيراش ريغ نم مدح مات 0

 مك ْمهِبَلَع َمْلَسَو ههْجَوب سائلا َليقتسا َرِبثِْلا َدِيص اذ ْمِهََِع َمَْس َدِجْسَملا َلَحَ اَذإَ

 ل الا نب يضف ريغ نم بلطف مق لب ل ا بالا يب نب أو لج

 لاك امن ري لَو اَمْيَس ب لحي َمْلَسَو هيلع هللا ىْلَص ْنُكي ْمَلَو هِرْبُغ لَو ٍرَبَخ ٍداَريِإِب

 ْمُهْوُمْأَيَو ُهلِم و زّدلاِب سائلا ْرْمْأَي َناَكَو ُرَبئِمْلا دَخُي ْنَأ َلْبَق اًضَعؤأ ِسْوَف ىّلَع ُدِمَتْعَي

 . ٍتاَصِْإلا
 َكَءاَج اًدإ» و ىّلوألا ٍةَعْكَرلا يف ؛ هِقَعُمُجْلا» ٍةَروُسِب أَرْقَي هي ّمْلَسَو ِهِيَلَع ُهّللا ىَّلَص َناَكَو

 اك مين دلع ريب نب ٍنامغتلا بيع يف« ؛ ُهاَوَر ِةَيِناَئلاِب ١[ :نوقفانملا] «َنوُقِفاَتمْلا

 8 : ىلعألا] «ىَلُعألا كبَر َمْس | حيَس» ٍةعْمْجْا يِفَر ِنْيَديَعْلا يف َرْقَي م أَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىْلَص
 هللا ىَّلَصض ُهْنَأ ٍدوُعْسَم ٍنْبا ِنَع ْيِقَمْيَبْلا ىَوَرَر ١[ :ةيشاغلا] 4ِةَبِشاَمْلا ٌتيِدَح َكاَنَأ لَه َر

 الجر َنيِعِبْرَأ اوُناَكَو ةئيِدَمْلاِب ْعَمَج ْمّلَسَو ِهْيَلَع

 يد 0

 كلاثلا تاَبلا
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 : مو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِهِدجَهَت يف
 داَص ْمُث ٍةَدفَر َدْعَب ىَرَْأ ُهَدلَص ٌّمُن ٍداَقُرلا َدْعَب ٌةالّصلا ُدجَهَلا

 0 مو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َماَق ُةَئِئاَع

 اًمَلَك ْتْلاَق اًروُكَش اَدْبَع ُنوَُأ الأ لام رأت امو كد نب دقت ام َكَل هللا رف
<7 

 .ِناَضْيّشلا ُهاَوَر مكر م مث أَرَقَ أَرَقَف ماَق َمَكْرَي ْنأ ٌداَرَأ اذِإَ اًسِلاَجم ىَلَص ُهمَحَل

 للا يِضَو ةشياع ثلاق حنرش نع (ليألاب , أَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِتَالَص ٍقاّيِس ُرْكِذ)

 هكر َعزأ ىَلص لإ يب َلَحَد م ءاكيلا مس ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ىَّلَص اَم
 ُهاَوَر َحِراَّصلا ٌعِمَس اَذإ ُموُمَي َمْلَس و ِهْيَلَع ُهَّللا ىّلَص َناَكَو .د ا دقو تاعك كسي زأ

 ُماَنَي ٌمالّسلاَو الّصلا ِهِبَلَع َناَك ْتَلاَثَو «كيذلا ٌحِراَصلاَو ةَمِئاَع ِثيِدَح ْنِم ْمِ مو ٌيِراْخَبَل

 جا هب كلك نإ بو ُنْذَؤُمْلا ّنْذَأ ل هجر لإ ةجدت ل يله رجل موت لا د

 يف َلَّسَتْغا امر ُمالّسل اَو ٌهالّصلا ِهْيَلَع َناَك ْتَلاَكَر «ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر َجَرَْو أّضَوَت الِإَو ٌلَسَتْغا

 24 كام

 نذرت



 َرَهَج اَمبُرَو ٍهِرْجَأ يف َرّئأ اَمّبُرَو ليلا ٍلّوَأ يف َرثوأ اَمبُرَو هرجآ يِف َلَسَتْغا اَمُبُرَو ٍلِْلل ٍلْوأ
 .اًهي ٌرَس أ ْيَأ ٌتْفَح اَمُبُرَو ٍةةءاَرقلاِ

 يُلَصُي ّمُث ىَلَص اَم ام وكم مك اب يَْصُب َْلَسَو يلع هللا ىّلَص ناك ُةَملَس ْمأ لقد ]7
 ْنَأ ُءاَشَن اًنُك اَم لاق ٍسنأ ْنَعَو واو وأ َرَر حيضُي ىْتَح ىَّلَص ام ماكي مث منام
 الإ اما ار ذأ هان الو اي أل طم للا يف ع للاى هل وشف كن

 تنأ الإ هَل || ال َلاَث ٍلْيَللا َنِم ظَقيَتْسا اَذإ م َمَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَو «ُيِئاَسْنلا ُهاَوَر هان
 يِبْلَق مرت لَو امْلِع يِنْذِ ْمُهّْللا َكَئْمْحَر َكنَأْسَأَو يِبنْذِ ٌةدْفْمَتْسَأ ٌكِدْمَسِبَو هللا َكَئاَحْبُس
 ٌةَشْئاَع ِثيِدَح ْنِم َدّواَد وُبَأ ُهاَوَر ُباُهَوْلا ٌتْنَأ ُْنِإ ًةَمَح َر َكْنُدَل ْنِم يِل ْبَهَو يِتئْيَدَه ْذِإ َدْعَب
 َلاَقَو اًرْشَع هللا ٌدِمَحُو اًرْشَع ء هللا َرْبَك ٍلْبْللا َنِم ُبَم اذ مالّسلاَ ٌمَالَّصلا ِهْيَلَع َناَك اًهْنَعَو
 َلْلَمَو اًرشَع هللا َرفْغَْاَو اًرْشَع ٍسوُدقلا ِكِلَمْلا كاتب َلاََو اًرْشَع وِدمَحِبو هللا َناَحْبُ
 ٌمالّصلا ُْحتَتْفَي ْمُن اًرْشَع ء ةماَيِقلا مْرَي قيِضَواَيْنُدلا تي نم كب وع يّ | َمُهّللا َلاَق مْ مث اَرْشَع
 .ٌدَواَد رْبَأ ُةاَوَر

 َلاَك سابع نبا ِنُم ٍناَحْيْشلا ىَرَر دق (عاولأ ىلع َمَلَسَو ِهَلَع هللا ىّلَص هُم ُهَماَيِق َناَكَو)
 لع لا لص يلا تعنت اثم أح ع ل ىلع يزل ةدذنت يح دم

 َرَقَق ءاَمْسلا ىَلِإ ْرْظنَي دمك ُهُفْضِي وأ ُرجآلا ليلا ُتْلُث نك امَلَك دق مت ٌةَعاَس هلأ َعَم َمْلَسَو

 نقلا هلل َماَق مّن ًةَروُسلا ْمَنَْح ىَّنح [114 ٠ ةرقبلا] 4ٍِضْألاَو ٍتاَوْمَسلا تلح يف نإ
 ٌعَلْبأ د و ردي مل ييعوشلا نيب تح اءوشو وت مث للجلا يف بَ ع ؟ اَهَقاَتِش َقّلْطَأَ
 ةئالَص ثان هيمي نع يناقأت يننأب دحأ وراسي نع ثنقق ثأطوتك ثق ىَلصُ مَ

 ىَلَصُم ٍةالّصضلاب لآلب ُهَنكآف َحْفن ما اذ َناكَو خفت ىّنَح َمائف َعبْطضا م ةَعْكَو ةَرْشَع د تالت

 يِعْمَس يِفَو اًروُث يِرَصَب يِفَر اًروُن يِبْلَق يِف لَعجلا مهل هِئاَعُد يِف َلوُقَي َناَكَو ُأضَوَعي ْمَلَو
 اًروُت يِفَلَحَو اًروُن يِماَمَأو اًروُن يِتْحَتَو اًروُن يِقْوْنَو اًروُن يِراَسَي ْنَعَو اًروُث ينيمَي ْنَعَر اًروُث
 . يِرَشَبَو يِرْعْشَو ْيِمْدَر يِمَْلَو يِبَصَع َرْكْدَو اًروُن يِناَسِل يِفَو ْمُهُضْعَب َداَرَو اًروُث يل ُلَعْجاَو

 ٍةَعْكِر ّْلُك يف ُهَماَيِق ٌتْرْرَح ِرْجَفْا اَتَمْكَر اَهْنِم ةَعكر َةَرْشَع تلت ىّلَصَم َماَقَ ِةَباَرِر يِفَو

 َيِناَمَل ىّلَص ىّنَح نْيَمعْكَر ِنْيَتْعْكَر ىَلَصُف ِةَئاَرِر يِفَو ١ :لمرملا] 4ُلْئْرُمْلا اَهُبأ اي» :ٍرْدَنِب

 َيِضَر ُةَشْئاَع ىلإ تقلطلا لق ماسه ِنْب دعس ْنَعَو «نهيِف َسِلْجَي ْمَل سَْحب رز مث ٍتاَعُكَ

 َتْسَّلَأ ْتْلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُس ز قْلُخ ْنَع ينيئبنأ َنيِِمْؤمْلا ٌمأ اي ُتُْقَق اَهلَع ُهَللا

 نورا
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 هللا ٍلوُسَر ِرْثو ْنَع ييئْنأ َنيِيِمْؤُمْا أ أ اج تلق نارقلا هقلُح نامت ثلا ىلَب لك كآرقلا أرفت
 لْيللا ّنِم ُهقَعْبَي ْنَأ َءاَش اَم ُهَللا ُهَقَعْبَيف ُهَروُهطَو ُهَكاَرِس ُهَل دعت انُك ْثَلاَقف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص
 ُدَمْسَيَو هللا ُدٌكْذَيَك م ل أ ني ضال دو ع ىو كدت و

 ْمُك وُعْدَيَو ُهُدُمْحَيَو هللا ُرُكْذَيَف دْعْفَي مث َةَع َةَعِساّتلا يلَصُيَف ُم ري مَن ْمْلَسُي الو ضمني ْمَهْنَي م ُهوُعْذَيَو
 نجا قو ةرغع ىتغإ كلف مق غو ماش نب تت يَلَصُي مث اْعِمْسُي اًميِلْسَت ْمْلَسُي

 هجم هعوَص لقي ِنيعكرلا يف ْعْنصَو عبس رث ذأ محلل هدو ْْلَسَو هلع هللا ىَلَص ْنَسأ ام
 ّيَلِإ ْلّيَخُي ٍِتاَعْكَر ٌتِس اق ٌيِئاَسْلِل اهل ٍةَباَدر يفد .ْمِلسُم ُاََ يب ان ْمْسَي كليك لوألا

 ْمُك ٌُسِلاَج َوْهَو ِنْيتَمْكَر يَلَصي ْمُ ؛ ٍةعْكَرب ُرَيوُي ْمُث ٍدوُجْسلاَو عوُكْرلاَو وع َاَرِقلا يف ُنُهنيَب ىّوَس ُهنأ
 ٍلْيْللا َنِم م َماَق اَذِإ . انو هيلع للا ىلض لا لوشت اك اه هللا يفز هك هبل عض

 ُدَمَحْأَو ٌمِلْسُم ُهاَوَر ِنْيَتْفيِفَح نْيَتَعْكَرِب هَتالَص َحْنَتْها

 رخَللا ىلإ الا ٍةالَص نم ٌعرَْي نأ َنِيَب اممف يّلَصُي مالَسلاَو ةالّصلا بلع نا اَنَعَد
 ام َرْذَك َكِلُذ نم ٌةَدْجَسلا ُدُجْسَيَ ٍةَدِحاَوب ُرِوُيَو ٍنْيئَعْكَر لك ْنِم ْمُلَسُيَو ُةَعْكَو ةَرْشَع ىّدخإ
 هَل َنْيَبتَو ِرْجَملا ةَالَص ْنِم ُنْذْؤُمْلا تكس اًذِإَن 3 هنأ عقرت أ لبق ةيآ نيسنح مُكلحأ أَرْفي
 ُاَرَد ٍةَماقإلِل ُنْذَوُمْلا ُهَيبأَب ىّبَح ِنَميَألا هّئِش ىَلَع عج ذا م ٍنْيَتْفيِفَح ِنِئئَعْكَر ْمكَرم ماك ُرِجَْفْلا
 َكِلذ ْنِم ُرِوُي عكر ةَرْشَع َتآلَت يْلَصُي َمْلَسَو يلع هللا ىَلَص َناَك ثلا اَهْنَعَو دو َدواَذ وُيَأ

 ٍقوُرْسَم ْنَع ٌيِراَخُبْلا يِفَو .ٌمِلْسُمَو ُيِراَحُبلا ُهاَوَر اًَهِرِخآ يف الإ ٍءْيَش يف ُسِلْجَي الو سمي
 ٌةَرْشَع ىَدْخِإَو اًعْسِيَو اَعْبَس تلق َمْلَسَو ِِئَلَع هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ٌةالَص ْنْع َةَمِئاَع ُتْلَأَس
 ْنِم ُهْنَرَكَذ ِءْيَش لك ّنأ ُباَوَّصلاَو ٍريِثَك ىَلْع ٌةَقِئاَع ُتاَياَوِ ٍتَلُكْشَأَو ٍرْجْملا يَنَعْكَر ىَّرِس
 ُهَلاَق ٍزاَوَجْلا ٍناَيَبَو ٍطاَشْملا بَسَحب ِةَفِلَتْحُم ٍلاَوَْأَو ٍةَدْدَعَتُم ِتاَقْوَأ ىَلَع ٌلوُمْحَم َكِلْذ

 لاق هللا ملَسَو هلع هللا ىَلَص هللا لوُسَو لَص نأ ل هلأ ٍدِلَح ب د نع

 اَمُهَو ِنْيئَعُك رز ىَلَص ْمُ ِنئئَليِوَط نْيئليوط ِنْيتليِوَط ِنِئَئَْكَر ىْلَص مث نيتَفيِفَح ِنْيَتْعْكَر ىَّلَصَق
 َنْوُد اَمُهَو نْي هعكَد ىَلَص من اَمُهَلُْ يقْللا َقْوُد اَمُهَر ٍرَِتَمْكَر ىَلَص ْمُث اَمُهْلْبَم ِنْيتْللا َنْوُد

 ءاَوَر ٌدعْكَر هر َرْشَع تلت ٌكِلْذَ َرَئْؤأ مَ ُث اَمُهَلْبَ ِنينْللا ٌَنْوُد اَمُمَ نْيَئَمْحَر ىَلَص مك اَمُهَلْبق نيل ا

 أ هللا نوي نك ليلا نم يل ولع للا ىلح يلا كأن هنأ َةَفْيَذُح ْنَعَو . ٌمِلْسَم

 هعوُكُر َناَكَف ّعُكَر مّن َهَرَقَبْلا أَرَقُك حتفتشا ْمُث ٍةَمظَعْل اَو ِءاَيِرْبِكْلاَو ِتوُرَبَجمْلاَو ٍتوُحَلَمْلا وذ اًنأل
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 داَكُف عوُكُرلا ّنِم ُهَسأَر هَ مك ميِظَمْلا َيبَر َناَحْبُس ٍهِجوُكُر يف ُلوُقَي َناَكَو ِهِباَيِق ْنِم اًوْحُ
 اكو باي نم اخت دوج اك جس مك ذا ينل لوب مك وجو نم اخت نا
 نيب اًميِف ُدُعُمَي ٌناَكَو د ٍدوُجُسلا َنِم ُهَسأَر َعْفَر ْمُ ىلهتألا َيّبَر َناَحْبس ِهِدوجمُس يِف ُلوُقَ

 أرك تاعك عَبذَأ ىَلَصُم يل هما ُبَر يل فما بَ ُلوُقَي َاَكَو هدوُجس ْنِم اًوخن َ ٍنِيَئَدِجَسلا

 5 دن َةواَذ وُبأ اَدَد ٌةَبْعُش كَش ماَعنألا وأ ٌةَدْئاَمْلاَو َءاَسْنلاَو ٌناَرْمِع َلآَو دَعَا ٌنهيف

 ري ُتْلْقَف َهرَقَبْلا حتتفاق ِةَلْبَل تاذ ٠ مس هيل هللا ىَلص لا ٍلوُسَر عم ُتيَلَص ِظْنْلِب
 م ٠

2 

 هن اَهُأَرَقَك ءاَسْنلا حتتلا ْمُث اهب ُمُكْرَي ُتْلُقَل ىَضَمَف ٍةَعْكَر يف اهب ْلَصُي ُتْلُقَك أدم ىَضَم ّمُث ِةَاَمْلا

 اكو لأ لاو اذِإَو حبس ٌحيِبْسَن دن اَهيِف ةيآب ُرَم اَذإ ًالّسَرَتُم أرقي اهأَرقَ َناَرْمِع لأ َحَتَتفا

 لاق مَ هب هِماَيِق م نم اوخن هغركز اك ميل يو احب لوقت لج عكذ م ةزغت ع

 ب 5 عكر امم اَبيِرَق ًاليِوُط اَماَيِق َماَق مث ُدْمَحْلا كل اَنْ اَنَبَر زر ِةّياَدِر يِ َداَز ُهَدِمَح ْنَمْل ُهَللا ٌعِمَس

 ب ذأ يتلا وباي م يق وعش الكل ىلغألا نير ةعنش ل جت
 رم م سارت

 .ُهَرَكَذ أل | ٌلَجَو ّرَع ًِى لل ميِظْعَت وأ وخل

 ِهتَالَص ٌدَمْكَأ َناَك هنأ :اًهُدَحَأ : زل ظل مشو شل هع هكا اه كلغ و ١
 اًدِعاَف ِهِتَحْبُس عن فى ماو ه1 ل ران ا لا يب ع نأ

 ُةلِفاَملا ٌةَحْبْسلاَو ُهريَغَو ٌمِلْسُم ُهاَوَر اَدِعاَت ِهِيحْبُس يِف ىّلَصُي ّن ناك ٍماَعِب ْاََو ََْ ناك ىنَح

 َناَك :ُتِلاَثلاَو َةَشْئاَع ٍثيِدَح ْنِم ُهرْيَغَو ُيِراَخْبْلا ُاَوَر ّر اًدِعاَق ُمُكْرَيَو اَدِعاَف يَلَصُي َناَك : : يالا

 نإ هَظْنلَو هَقِئاَع ٍثيِدَح ْنِم ْمِلُْمُاَوَر اًمِئاَق َعَكَرف َماَك هِتءاَرِق ْئنِم ٌريِسَي َيِقَب اَِإَف اًدِعاَف أَي

 ْرْدَق ِهِتءاَرِق ْنِم َيِقَب اًذِإَف ٌسِلاَج َوْهَر اَرفيَو اًسِلاَج يّْلَصُب ناك َمُلَسَو هيلع ُهَللا ىَلَص هللا َلوُسَر

 0 ا د هكا م ذأ نجت ؤأ ْةيآ َنيِئالن ُنوُكَي اَم

 ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهّنَأ َيِوُرَو ٠ ُيِيْطْفَراَدلا ُهاَوُر ثُم يْلَصُي َناَك َةَسِئاَع ْنَعَو . كلذ َلْئِم ةّيناَثلا

 زوجا ناي اًسِلاَج ِرْثِولا َدَْب ِنََْمْكَو يلَصُي َناَك َمْلَسَ

 هللا ُلوُسَر ما قاع نمت (5 (َناَبْعَش اًبعَش نِم ٍفْضّنلا ةلبل ْمالْسلاَو ٌةالَّصلا ِهِيَلَع ُهُماَيِق اَمَأَو)

 ُتْيَأَر اًمَلَف ضيق ْدَق هنأ ُتْئَنُظ كح ةوجشلا ناكأت لصق ليل م مَ ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 شل را وكلا من و دج و هك - ىّبَح ُتْنُْق ُكِلْذ

 ُتْلق َرَدَع يأ ِكِب ٌساَح ذك مّلَسَو ْيَلَع ُهللا ىّلَص ىلا نأ ِتْئئَطَأ هاَرْيَمُح اَيؤأ ُةَفِئاَع اي َلاَق
- 

 نبل يأ نيرخلا لاف كيري * ٍلوطِل ٌتْضِبُق ْذَق َكْنَأ ٌتْئََط ْنِكَلَو هللا ٌلوُسَر اَي هّللاَو ال
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 ِهداَبِع ىَلَع ٌعِلْطَي ّلَجَو رع َهللا ّنِإ | َناَبْحَش ْنِم ٍفْضُنلا ُهَلْبَل وذه لاَ ُمَلْغَأ ُهَُلوُسَرَو ُهَّللا ٌتْلُق

 ْمُه اَمُك ٍدْقِحْلا ّلهَأ ُرُحَوُيَو نيِمجْزتسملا ْمَحْرَيَو َنيِرِفْغَتْسُمْلِلُرِفْغَيف َناَبْعَش ْنِم فضْنلا َةَلْيَ
 . يَقْهَببلا هاَوَر

 َوُه اًِإَف ُتْجَرَخَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ُتْدَقَك ْثَلاَق اَهْنَع ُهَّللا َيِضَر اَهْنَعَو
 اَي ُتْلُقَف ُهُلوُسَرَو ٌكِْيَّلَع ُهْللا ٌفيِحَي ْنَأ َنيِفاَحَت تنُكَأ َلاَقَف ءاّمّسلا ىَلِإ ُهَسْأَ ٌعِفاَر ل

 َناَبْعَش ْنِم ِفْضْنلا َةلْيَل َلِزَْي ىَلاَعَت هللا نإ َلاَقَق َكِئاَسِي ضْعَب َتِيْنَأ َكَنَأ ٌتنتك ْذَن وللا َلوُس
 نأ ذأ يأ لولي ىتفتو دش اذن بلك مت عش وذ ني ركل رف يللا ماس ىلإ

 ْنَعَف جيِراَرَتلاِب ىَمَسُي يلا َوَهَو (َناَضَمَر ٍرهَش يف ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهِيَلَع ُهُماَيِق اَمَأَو)

 نم الا شعل لحد اذ َملسَو لع هللا ىّلَص وللا ٌلوُسَر ناك اَهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَشِئاَع

 مِلْسُمِلَو اَمُهُدْيَعَو ٌمِلْسُمَو ْيِراَخُبْلا ُاَوَر رّزفملا ّدَشَو ّدَجَو ُهَلْمَأ طَقِيأَو َلْيّللا اّيخَأ َناَضَمَر
 ا فعلا يو يف يف اينما اضن ين هيّ لع للا ىلض اك ثلا
 ٍدجْسَمْلا يف ىّلَص َمُلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَ نأ اَهْنَعَ «ِرَْع يف ٌدِهَتجَي أل ام لي
 جري ملك ةئلاثلا ليلا نم اوغمتجا ْمُك مالا رفع بالا نم ىَلَص ْمث ان الصب ىَلص
 ينت لذ تس يزل ثبأو ذل 0 جا انآ عاصر مع لل يصا اركن هل
 ٌلْسُمَو و ُيراَخْبلاُاَرَر َناَضَمَر يِف َكِلَْو ْمُكِيَلَع ٌضَرْفُت ْنَأ ُتيِشْح ينأ أل | ْمُكيَلِإ ٍجوُرُخْلا َنِم

 َناَضَمَر ِرْهَش يف َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر َعَم امم لاَ ٍرِشَب ٍنْب ٍناَمعنلا ٍنَعَو
 انْمُق ٌّمُث ليلا ٍفضِن ىلإ | نيِرْشِعَ سفح هليل هَعَم اند مث ٍلْيْللا ْثّلُث ىلإ | َنيِرْشِعَو ثلث َهَلْيَ

00 

 ُدَدَع اّمَأَو) «ُنِ ٍاَسْنلا ُةاَوَر رولا يأ حالقلا كرذث آل نأ اكل ىّتَح َنيِرْشِعَو ِْنس هبل هَ

 ٌةَشِئاَع ََأَس نأ ةمَلَس يبأ نك (راضمَر يف اهيَلَص َمْلسو هيلع هللا ىَّلَص ناك يِْلا ٍتاََكرلا
 ٌناَضَمَر يف ُديِزَي َناَك ام تلا ٍناَضَمَر يف َمْلَسَو لع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ةالَض ثداَك فِي

 يَلَصُي ْمُث ٌنهِلوُطَو ُنِهْيْسُح ْنَع لأَن الق اَعَبْرَأ يلَصُي ٌةَعْكَر ٌةَرْشَع ىَدْحِإ ىَلَع ِهِرْيَغ يف ال
 ُماَنََأ هللا َلوُسَو اي ُتْلُقَق 5ُ ُهَقِئاَع ثّلاَق انا يْلَصُي مَ ٌنِهِلوُطَو ٌنهِيْسُح ْنَع ْنَأَسَت الق اعبر
 .ْملْسُمَو ْيِراَخُمْلا ُهاَرَر يِبلَك ماني الو ٍناَماََت ٌيََِع نإ َُسِئاَع اي َلاَق َرتوُت ْنَأ لِ

 دَكَو ِهِرْبَغ ْنِم َرثكأ ليلا َناَضَمَر ماي يف ٌةءاَرِقْلا ُليِطُي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَلَص ناك ْذَقَو
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 يفيوخُن آب ْرْمَي آل ْناَرْمِع لآ ْمُك ِءاَسْنلا مث ِوَرَقبْاباَرْقَك َلاَق َناَضَمَر يف هيل ُةَئْئَُح ُهَعَم ىَّلَص

 يِئاَسْنلاَو ُدَمْحَأ ُهَجيرْخَ ٍةالّصلاب ُهَلذآَ لل ةَءاَج ىّنَح نْيَتَعُك لا ىّلَص اَمَق لاَ َلَأَسَو َتَقَو الإ

 هاج ىَّتَح ِتاَعَكَر َعَبْرَ ألإ ىَّلَص اَم َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنأ أ اًضِئَأ ُهَدْنِعَ
 ىلإ ُهوُعْدَي ل لألب ب

 :ةاَذَعْلا

 ْعباّرلا ُباَبْلا
 و8 8# ا - نا 5 7 7

 رتولا ْملَسَو ِهْئَلَع هللا ىَلَص ِهِئالَص يف

 َقَدَو ْنسرْجآ يف ألإ ل اجي ْمَلَو ٍسْمَخِ ريو هلأ مَُسَو ِْيََع هللا د ُهْنَع ٌحَص ْلَق

 «ٌنِهِرْحآ ين لإ ُدُعْن أي أل ِثلَبْرَتوُي َمْلَسَو هبَلَع ُهَللا ىَّلَص ناك ُهن ةَسْئاَع ِثيِدَح ْنِم ْمِكاَحْلا

 ِمْفَش نب ْلِصْفَي اك ُلَأ هيبأ ْنَع َرَمُع نب هللا دْبَع نب مِلاَس ٍقيِرَط ْنِم يِراَحطلا ىَررو

 . ٌيِوَن ُهُداَنْسِإَو ُهَلعْفَي َن َناَك َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يتلا ّنَأ َربْخ رش أَو ةَميِلْسَقب ِهرْثوَو

 ّنِم ّماَن اذ داك َمْلسَو يَ هللا ىَلَص هلأ اه هللا َيِضَر ةَِلاَع ْنَع ِهِربغَو ملسُ يِفَر

 ضي مل يأ همك ةَرْشَع قلت اهلا نم ىَلَص ليلا نم معَ مك ريع ذأ عَجو نم ليل

 نب سو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َرَثْوَأ اَهْئَع ُهَللا َيِضَر ْتَلاَكَر ؛ةَرْشَع تن ىَّلَصَ ُهاَضق و ُذ ذإ رثولا

 ُرْيَغَو ْمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ٍرَحّسلا ىلإ ُهُرْنِو ىَهَتْلاَو ِهِرْجآَو ِهِطَسْوَأَو هِلّوَأ ْنِم م ٍلْبْللا ١ لك

 اولا ٍفآلتحاب ِرْثوْلا ٍتْقَو فآليخلا ٌنوُكَي ْنَأ ُلِمَثْحَيَو ِءاَشِعْلا ٍةالَص َدْعَب ِِلوَأب ُداَُمْلاَو

 ٍهرْخآ يِف ُهُرْثو اّمَأَ اًرِفاَسُم َناَك ُهّلَعَل ُهَطَسَو ّرَن زَأ ُْتْيَحَو اًعِجَو َّناَك ُهّلَعَل ُهَلْوَأ رَئَْأ ُتْيَحَف

 ٍلِئَللا َرِخ أ ة ٍةالّصلا ىَلَعت َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ِهيبظاَرُم نم فرع ام ِهِلاَوَْأ بيا َناَك

 يِئَد يِنَداَز َمّْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص َلاَ ٍذاَعُم ِثيِدَح ْنِم ُدَمْحَأ ىَوَرَو ءحبَصلا َلْيَبُق َلْبَبُق ٌرَحَسلاَو

 .ٍرْجَفْلا عولط ىلإ ٍءاَشِْلا َنِم اَهُتْفَو ُرْثِوْلا َيِهَو ةَالَص

 نم ٍروُس ضي نوف اري تلي يوي َملسَو يلع هللا ىَلص هللا ُلوُسَ ناك ّيِلَع ْنَعَ

 ةَمِئاَع ْنَعَو «ُيِذِهرْلا ُهاَرَر ٌدَحأ هللا َوُم لك ٌنُمّرِخآ ِرَوُس ِثآلكب ٍةَعْكَر ّلُك يِ َْرْفَي ٍلّصَمْملا

 اَهيَأ اي لقب ين يناثلا يِنَو ىلغألا َكّبَر مشا ِحْبَسي ىّلوألا يف ُارَْي مْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَّلَص َناَ

 َمْلَس اَذإ ناك َدْواَد يِبألَو ُيِذِمْرُملا ُهاَرَر ع ٍنْينْوَعُمْلاَو ٌدَحَأ هللا َوُه لقب ةَئِلاَكلا يِفَو َنوُدِفاَكْلا

 هيلع ناك ُيِلَع ْنَعَو «ةقلالاب ُهَئْرَص ُمكْرَي اًنالئ ّيِئاَسكلا َدْمِعَو سودا ِكِلَمْلا َناَحْبُس لا
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 ْنِم َكِتاَناَعُمِبَو ٌكِطْخَس ْنِم َكاَضِرِب ُدوُعَأ ين أِإ ْمهّْللا هِرثَو ٍرِجآ يِف ُلوُقَي ُمالَّسلاَد ٌةالّصلا

 َدُواَد وُبَأ ُهاَوَر ٌكِسْفَت ىَلَع َتِينَأ اَمُع َتْنأ َكِْيَلَع ءائك يِصخشأ ال َكْنِي كب ٌدوُعَأَر كاَتَبوُقُع
 صالخإلا يّتَروُسِي ٍرْثِوْلا يِفَر رِجَفْلا ٍةكْس يف أَي مالْسلاَ ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َناَك ْدَقَو ُهرْيَعَو مروية م

 . َنوُوِفاَكْلا اَهْيَأ اي ْلُكَو ٌدَحْأ هللا َرُه ْلق اَمُهَو

 سِماَخْلا ُباَبْلا
 ٠  0م 5 8 3 0 0

 ىَحْضلا َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِبالَص ٍركذ يف
 ْتَوَرَو ِنْيَنْعْكَر ىحُضل غلا ىَلَص مَْسَو لع هللا ىَلَص نأ ىقؤأ يبأ ُنْب ِهّللا ُدْبَع ىَرَر

 هللا ىَلَص ُهَل ٌيِدَع نب ب ْمِهْطْمَو رباح ىَوَرَو ُهَللا ءاَش ام ُديِزَيْو اب اًهيَلَصُي ناك ُهنأ ٌةَشِْئاَع

 ْمَأ ْتَوَرَو ٍتاَعَكَر َيِناَمَث اَهُلَص ُهنَأ ٌسَنَأَو ِءىِناَه أ ُتْوَرَو ٍتاَعْكَر تب اَمألَص َّمّْلَسَو ِهْيَلَع

 . ًةَعْكَر ٌةَرْشَع نق اَهيلَصُي ناك مّْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هل َةَمْلَس

 يناثلا | ها 1 أ

 ٍناَباَب ِهِبِفَو اَهياَكْحَأو َلِفاَونلا َمّلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِتَالَص ين

 َُو ل ُباَبْلا
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 ِنالْضَف ِهبِفَو ِتاَف ةوألاب ٍةئوُرْفَمْلا ٍلْفاَوْتلا يف

 لوألا ُلْصَمْلا

 ور ُةَعْبَس ِهيِفَو ةَعْمْجْلاَو ٍسْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا ٍبِتاَوَر يف

 ُلّوَألا ُعْرَمْلا

 ٍةَكَرَتْشُم َبِتاَوَرِل ةَعِماَج َتيِداَحَأ يف

 ِنْيَنَعْكَر ٍرهظلا َلْبَق يِّلَصُي ناك ْمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص هللا َلوُسَر ْنَأ َرَمُع نْبا نت

 َدْعَب يّلَصُي ال َناَكَو ِنْيَئَمْكَر ِءاَشِهْلا ٍةَالَص َدْمَبو هب يف نيئَْكَر ِبِرْمَمْلا َدْعَبَو ٍنْيئعْكَر اَهَدْعَب و
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 هللا ىَلَص هللا َلوْسَو نأ ُةَصْفَح يربو لاق نيتك هتبَب يف يّلَصْيَف َفِرَصنَي ىنَ ٍةَعْمُجْلا
 ٍنيَتَعْكَر ىَلَص ُحْبْصلا ُهَ أ اَدَبَو حْبصلا ة ٍةالَصِل ٍناَدَأْلا َنِم ُدُدَؤُمْلا َتَكَس اَذِإ | 04 مل هلع

 يلع هللا ىَلَص َناَك اَهنع هللا يضر ُةَمئاَع ْنَعَو «يراَخُبْلاُهاَوَر ٌةالّصلا َماَُ نأ َلِبَق ِنْيتفِفَح

 يّلَصُيَف ُلْخْدَي م مك رهُطلا سائلاب يْلَصبك جْرْخَي مك اَعَبَأ رظلا لَ هب يِف يَلَصُي مْلَسَو و
 ءاقيلا ياكلاب لصين ييقعفَد يلصق دب مل ترقملا سائلا يّلَصُي َناَكَو َنْيَنَعْكَر

 ُهاَوَر ِنْيَتَعْكَر ىّلَص ُرْجْمْلا َّلَط اَذِإ َناَكَو هِرِجآ يِفَو ٌتيِدَحْلا ِنَْئَعْكَر يّلَصُبيَف يِتْبَب ُلُخْدَيَو

 هاذا ملأ 0

 دش اولا نم ميش ىلع مَ لع للا ىَلَص ني مل اهلل َيِضَو ُعياَع لَ

 ّنِم ّيَلإ بح اَمُهَل مِلْسُمِلَو اَمُهُرْيْغَو ْمِلْسُمَو ُيِراَخْبْلا ُاَوَر ٍرْجْمْلا يّتْمْكَر ىَلَع ُهْنِم اَدُه ْماَعَت
 ِناَْيَّسلا ُهاَوَر اَمُهفَْحُيَو ُرْجفلا َريتْسَي نأ َدْعَب ُهْدَوُمْلا َتْكَساذِ اِهيأَصُي ناكر اًعيوحب اً

 اَنَمآ اوُنوُق ة» اَمُهْنِم ىلزأْلا يف ُأَْي ام اريك َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص َنأَكَو «يِ ئاَسْنلا ّظْمَل اًذه

 ىلإ اوُلاَمَث باَتكْلا ّلهَأ اي ْلُقظ اَمُهْنِم ٍةَرِجآلا يِفَو َهْيآلا ١5[ :ةرقبلا] كاتيلإ َلِزن امو لاب

 :نارمع لآ] ؟وُمِلْسُم ان اوُدَهْشاَل :ِهلْوَق ىَلِإ 5 :نارمع لآ] 4«نُكيبو اكيَب ِءاوْس ِةمِلك

 َينعكَر يف ْمْلَسَو هِيَ ُهللا ىَلَص أر رق َةَرَي ةريَرُه وُبَأ َلاَقَو . ٍساَبَع نبا ِنَع ُُريَغَو ٌمِلْسُم ُهاَوَ 0

 هنأ ٌةَشِئاَع ْنَع ُهَجاَم ُنْبا ىَوَرَو ؛ٌْمِلْسُم ُهاَوَر ٌدَحَأ ُهُللاَوُه ُْلُقَو َنوُرِفاَكْلا اَهُأ اي لُك رجم

 ُلْقَو َنوُرْفاَكْلا اَْبَأ اي ْلُق ٍرْجْمْلا يّتَمْكَر يف اًمهب أرق ٍنائزوشلا مع لاق سو هلع هللا ىلَص
 ٍنميَألا ِهَفِش ىَلَع ْعَجَطْطا ٍرْجْفلا يتمْكَر ىَلَص اذ | َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَكَو .ٌدَح أ ُهَللا ٌّوُه

 . ةَشِئاَع ِثيِدَح ْنِم ٍناَخَيْشلا ُهاَوَر

 ُتِلاَثلا َعْرَفلا
8 
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 رهظلا َنْبَك اعبر ديال َمالَسْلاَو ؛الَصلا هيلع ناك ُةَِلاَع ْنَع ىَرَرَو ٌيِراَكبل ُاَوَر ُهَنْعَب

 ِناَتَعْكَملاَو ِهِلاَوَحَأ ْنِم ِربثَك يِف ثّناَك ُعَبْرألا ُيرْبَطلا رْفْعَج وُبَأ َلاَق ٍقا ٍةاَدَمْل لا ةالَص لبن ٌةعْكَرَو
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 َدْعَب َىَلَصُي ْنَأ ُبِحَتْمَي ناك ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنأ َناَبْوَن ْثيِدْح ْنِم ُدارَبْلا ىَوَرَو

 اًهيِف ُْحَئْفُت َلاَق َةَعاّسلا لَه ؛الّصلا بحقك هللا َلوُسَر اي ُهمِئاَع تاك اهلا فضي

 حوت مآ اَهيلَع ظِفاَحُب َناَك ٌةَالَص َيِهَو ٍةَمْحّرلاب ِهِقْلَخ ىَلِإ ىَلاَعَت ُهَللا ُرُظْنَيَو ِءاَمْسلا ُباَوْنأ

 اًعَبْرَأ يَّلَصُي م َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك ب ِئاَسلا ٍنْب هللا ِدْبَع ْنَعَد سيو ىَسوَُو مار

 َدَعْصَي نأ ْثِحَأَو ِءاَمَّسلا ُباَوِنَأ اًهيف عقل ةماس اَْ َلاث رفشلا لبق لنشلا لوز نأ ذنب

 ُعباّرلا ٌعْرْفْلا

 وُبأ ُاَوَر ٍنْيََعْكَو ٍرْضَعْلا َلبَق يَلَصُي َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىّلَص ناَك ُهنَع ُهَللا َيِضَر يِلَع ْنَع
 ُلِصْفَي ٍتاَعَكَر َعَبْرَأ رضملا َلْبَق يَلَصُي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ناك ُهَهْجَو ُهللا موك ُهْنَعَو ؛دُواَد
 يِذمردلا هاَور َنيِييؤْمْلاَو َنيِحِلْسْمْلا نم ْمُهعَت ْنَمَو نيشملا تلا ىلع مدلشفلاب نهي

 وُبَأ ىَرَرَو ءاعيزَأ رْضَعْلا َلْبَق ىَّلَص أما ُهَللا َمِجَر َلاَف َمّلْسَو ِهِيْلَع ُهَللا ىّلَص نأ اًضِن اضن نأ ىَوَرَو

 ٍرْضَعْلا َدْعَب ْلَصُي َمَذَسو هْيَلَع هللا ىَّلَص ناك هنأ اهنَع هللا ىِضَر ةقِئاغ ثيِدَح نب وا

 .اًمُهْلَع ىَهنَيَو ِنْيَتَعْكَر

0 

 ِبْغَمْلا بِ

 ا لطف ل لل لش ل رز ثقمش م ىمغأ اق دوغ يق

 ٌدَحَأ ُهَللا َوُه ْلُكَو ٌتوُرْفاَكْلا اَهُيَأ اي لقب ِرْجَفْلا ة ٍةالَص لْبَق ٍنْيتَعْكَرلا يِفَو ٍبرْغَمْلا َدْعَب ِنْيَمَعْكْولا

 ٌدْعَب ِنْيَئَعْكُرلا يِف يف ةَعاَرِقْلا ُليِطُي َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص ناك ٍساّمَع ِنْبا ٍنَعَو ءٌيِذِمْرُتلا ُهاَوَر

 اَمِهْلَصُي ْمَلَك ٍبرَْمْلا َلْبَق ناعما انو ْواد وُبأ ُاَوَر ٍدِجْسَمْلا ل َقْوْفَتُي ىَّنَح برْعَمْلا

 . سن ْنَع َدْواَد وبأ ُهاََر اَمِهْيَلَع ْمُهَوَمَأف ُْباَحْصَأ اَمُهُالَصَ

 سِداّسلا ٌعْرْفلا

 ءاَشِلاِياَر يف
 2 بال * مي ارح 0 ب 0 5 8 مس سرس ي* 2ك ماو كا

 طق َءاَشِعْلا ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِهَللا لوُسَر ىَلَص اَم اَهْنَع ُهّللا َيِضَر ُةَمِئاَع ْتْلاَق
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٠. 

 مث ُهَشِ ُهَمِئاَع ثْلاَق ِمِلْسُم يِفَو ٌدُواَذ وُبأ ُهأَوَُر ِتاَعَكَر ٌتِس ْوَأ ِتاَعَكَر َعَب ميو أ ىّلَص الإ يِئَب ّلَخَدَ

 . نيش لِ رَمُع نبا ثيِدَح يف اكو نيتك يَلَصت يت لحد املا سائلا يلَصُي
 ما موب خخ ىلا
 عباسلا عرفلا

 ٍةَعْمْجْلا ََبتاَر يف
 ّنَأ ُتدَحُيَو ِهِتْبَب يِف ِنْيَتَمْكَر اَهَدْعَب يّلَصُيَو مْمُجلا لب ٌةالَّصلا ٌليِطُي ٌرَمُع ُنْبا ناك

 ُكْيْلُس َلَخَدَو .نابح ناو هوا وأ در كِل ْلَمَْ ُلَعْفَي ناك َمْلَسَوِهِيَلَع هللا ىَّلَص يِبْئلا

 ْمُك لاقل َلاَق َتْيَّلَص ُهَل َلاَقَف ُبطْخَي م مو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْوُهَو ِةَعُمْجْلا َمْوَي ُىِناَفَطَعلا

 . ْمِلْسَمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ِنَْئَعْكَر ْمكْراَق

 رف ٌةَعْبَس هيِفَو ني ئَديعلا َمْل َمَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِبَالَص يف

 لوألا ُعْرَقلا

 ِتاَمَكَّرلا ٍدَدَع يِف
 دي مْوَي جرح مْلَسَو هلع هللا ىّلَص وللا َلوُ ّر نأ اَمُهنَع ُهَللا َيِضَر سابع نبا ِنَع

 ةذشلاب نم اع لبو املا ىلإ أ مث اَمُهَدَْ لَو اَمُهّلْبق ْلَصُي ْمَل ِنَْكَ 06

 د ير ةقلَح ٌصْرْخْلاَو اَمُُريَو ٌمِلْسُمَو ِ رخل 6 اهياحسو اهصْزعب قذضتت ملا تلج

 .ْرَرَح هيف ُنوُكَي لَو هِرْيَغ وأ لُقنْرُف

 ْخ ١

 رّيَع ْنِم ٌةَدآلِق ُباََسّسلاَو ٍةّضِف وأ ِبَمَذ ْنِم ٌةَريغَص

 :اَعلا 3

 ريب ٍدَدَع يف

 ٍرطِفْلا يف ُرْبَكُي َناَك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا َلوُسَر َّنَأ اًهْنَع ُهَللا َيِضَر َةَسِئاَع ْنَع

 ماّرخإلا ينَريِبكُت ىَّوِس ٍتاَريِبكَت سْمَح َِيِناَئلا يِفَو ٍتاَريبْكَت ّعْبَس ىّلوألا يِف ىَحْضَأْلاَو
 .دْواَذ وُبأ ُهاَوَر عوُكولاَو
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 ُتلاَّثلا 2

 ل عاكملا قولا يف

 .لْسفَ ُيِراَحبلا ُهاَوَر َتيِدَحْلا ةدلّصلا دي ٍءيَِش لوا ىلِصُملا لب ىعشألا)

 ُعِباّرلا ُعْرْفلا

 ٍةَماَقِإلاَو ٍناذألا يف

 رم َرْيَغ ِنْيَدبِعلا مْ سو هبَلَع هللا ىَلَص هللا ٍلوُسَر ْعَم ُتْيْلَص َلاَق َةَرُمَس ٍنْب ٍرِباَج ْنَع

 .ْمِلْسُم ُهاَو َر ةماق اَنِإالَو ٍناَدَأ ريب ٍنيَنْرَم الو

 سِماَسْلا ٌعْرَمْلا

 ٍةَءاَرِقْلا يف

 ىحضألا يِف أرَ مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَو كاك لاك يللا ٍَاَد يبأ نم

 ك«دَمَقْلا ٌّقِسْناَو ٌةَعاَسلا ِتَبَرَتْقا َر ىلوألا يِف ١[ :ق] «ٍديِجَمْلا ِنآْرُقْلاَو قب# ٍرطِفْلاَو
 ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْيِبْئلا َلاَق ٍريِشَب نْب ٍناَمْعْنلا ِنَعَو ؛هُرْيَغَو ميسم اور ةيئاثلا يف ١[ :رمقلا]

 َكاَنأ لّمو# ١[ :ىلعألا] 4ىّلغألا َكْبَر مسا حُبَسب دب» ٍةَعُمُجْلاَر ٍنْيَديِعْلا يف ُأَرْقَي َمُلَسَو
 .مِلْسُم هور اًمِهب أَ ٍلحاَو موي يف اَعمجا اَمبْدَو :1١ : ةيشاغلا] «ةَيِشاَعْلا ٌتيِدَح

 ٌسِواّسلا ٌعْرَفلا

 ٍةَبَطُحْلا يف
 ركب وُبأَو مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٌلوُسَر َر ناك َلاَق اَمُهْنَع ُهللا َيِضَر َرَمْع نبا ِنَع

 ُتْدِهَش لاق ٍرِباَج ْنَعَو ٠ اَمُمْريعَو مِلسْمَر يِراَحَبلا ُهاََر ٍةَبطُحْلا لبق ندا َنوَُصُي ْرَمْعَو

 َماَق ْمُث ِةَماَقِإ الَو ِناَذأ الب ٍةَبْطْحْلا َلْبَق 3 الصلب أدب َديِْلا َمْلَسو ِهِيَلَع هللا ىْلَص هللا ٍلوُسَر َعَم

 ىّقَح ىضت مك ْمهَرْكَدَو ساكلا َظْعَوَو ِهَعاَط ىَلَع ُتَحَو هللا ىَوَْبَرَمْأَف الب ىَلع كَم

 ٍطَسَو ْنِم ٌةَأَرْما ِتَماَقَق َمْعَهَج ٌبطَح ٌنُكرَْكَأ َْنِإَف َنْفَْدَصَت َلاَقْث نْهَرْكَدَو ْنُهَظَعَوَف َءاَسْنلا ىّنأ
 لاَ ريِشَعْلا ٌدُْدْعَتَو ةاكشلا َنْرِيْحُت كال لاَ هللا َلوُسَر اَي َمِل ثّلاقَت نْيدَخْلا ُءاَعْفَس ِءاَسدل
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 يامل هز وِتاَوحَو نوار نم الب بؤ يف ني 2 هيو * ملح ْنِم : دَصَتَي : نلْعَبُف

 مل ُهنأب رشي مب اًذهَو ِهْيَلْجِر ىل 5 موب قاتلا ةيضلا هنا طخ ةيز كلا مو

 علو كاس اقدح يف يأ ةامفسَو . كب َمَلسَو هيل هللا ىَلَص ديم يف ىلصُمْلا يف نك
 .ٍنْذألا ٍةَمْحَش يِف ُقْلَعُي ام ٍطْرُق ٌعْمَج َطاَرْقألاَو ٌجْوّرلا ُريِشَعْلاَو ْقَحْلا ُرْثَس 3 3 00 8 مومن م يقكنرس راوح 00 كم

 ٍةالّصلا ىَلِإ ِهِجوُرُخ َلْبَق رطفلا َمْوَي َمّلَسَو ِهبَلَع ُهَّللا ىَلَص هلكأ يف
 رعت لأم ىلح طفل مزن دف ملَسَو هلع هللا ىَلَص هلل ُلوُسَر َناَك سْنأ ْنَع

 . ُمِكاَحْلا ُهاَوَر اَرْنَو َّنُم َنُهَلكْأَي َّناَك مَلَسَو هَْلَع ُهَللا ىَّلَص ُهّنأ ُْْعَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر

 مُعطَي ىّنَح ٍرطفْلا َموَي ُجْوْخَي آل َمْلَسَو هيلع ُهَللا ىّلَص وللا ُلوُسَر َناَك لاَ اق َةَدْيَرُب ْنَعَو

 نع ان مالا يب يالا َلاَقَو .ُهُرْيَغَو ُيِذَمْرُنلا از يَلصي ىلح ىعضألا ََْي عَ الَ

 ٌيِذِمْرَتلا يِفَو ءْطَق ِةَراتَج َالَو ٍديِع يف ّمُلَسَو لع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َبْكَر اَ َلاَق ٌيِرْمْزلا

 ناك لاق َةرْيَرُه يِبَأ ْنَعَر ءاّيِشاَم ٍديِعْلا ىَل | َجْوْخَي نأ كلا نم لا لع هللا َيِضَ ّيِلَع ْنَع أع

 م ُاَوَر ِهِرْيَغ يف ْعَجَر ٍتيِرَط يِف ٍديِعْلا ْمْوي َجَرَخ اَذإ َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا ُلوُسَر

 0 | يلب اق ىَحضْألاَ ٍرطِفْلا َمْوَي َةْرتَعْلا ٌجِرْخَي ُمالَّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع َناَكَو
2- 0 

 ٍنْيَحْلْمَأ ن نْيَشْبُكَب َمُلَسَو هلع هللا ىَلَص ىَض ْدَُو ةَريِغَّصلا اًضَعلا ُةَرَْعْلاَو .ُهرْيْغَو ُيِئاَسْنلا

 0 اً ُهتََرَو َلاَق سْنأ ِثيِدَح ْنِم ُيِراَكُبْلاُاَوَرَرْبَكَو ىّمَسَ ديب اَمُهَسَبُذ نيئرْف

 ْرَْكَأ ضاَيَبْلاَو ضاَيَب هَداَوَس ُطِلاَخُي يِذّلا َوُم ُحَلمَْلاَو رَبكأ ُهَللاَو هللا مشب لوي اًمِهِحاَنِص

 هنأ اَهَْع ُهللا َيِضَ ُةَِئاَع ْنَعر ُصِلاَسْلا ُضِيبَألا ٌيباَرعألا نبا َلاَثَو دْبْعَألا ْنِمَمْصَألا َلاَكَ

 اي لاق هب َيحَضُيل هب َيتأك ِداَوَس يف ُكْوبَيو ٍداَوَس يِف أطَي شبكي أَو لع للا ىلع

 مث اتعضأت قبلا ةعأو اعلخأ عل كعثف رجب اهيبخشا لاك مث ةيذملا ينل ب

 ُهاَوَر هب ىٌحْض ّمُث ٍدَمَحُم ِةَنَأ ْنِمَر ٍدنَحُم ٍِلآَو ٍدّنَحُم ها ملت ألا للا مني لاق ب

 هدب نم كور لحم يِنأل امو وُ ُهَِاَوَ نأ اوس يف ُكَِْيوِءاَوَس يف أطي ىتغم .مِنم

 . حلمألاب اَرْمْلا َرُم اذه ْنِإ لِ دَقَو ٌدوُس ُهُرِجاَحَم ْيأ ٍداَوَس يِف ُرْظَْيَو ةَياَوِر يِفَو ُهَوْسَأ

 ِنْيَءْوجْوَم ٍنْيَحَلْم نير يشبك رخللا موي مُلَسَو هلع هللا ىَلَص ينل َحْبْذ ِرباَج ْنَعَو

 اًفيِنَح ْميِهاَرْب ٍَلِم ىلع ضْرَألاَو ِتاَوْمّسلا َرَطَف يِذنِل َيِهْجَو ٌتْهْجَو ينِإ َلاَق اًمُهَهْجَو اّمّلُ
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 ُهَل َكِيِرَش آل َنيِمَلاَعْلا ُبَر ِهَلِل يِتاَمَمَ ياَيَحَمَو يِكُسُنَو يِئالَص َّنِإ َنيِكِرْشُمْلا َنِم اَنأ اَمَو

 مك نبك ُهْللاَو هللا مشب مو دمحم ْنَع كلو َكئِم ٌّمُهّللا َنيِوِلْسُمْلا َلْوَأ اَنَأَو ُتْرِيَأ َكِلْذيَو

 5 ُهَّلَلاَو هللا مسي َلاَقَو ٠ هديب عبق ٌيِذِمْرَتلاَو َدَمْحَأل ٍةَياَوِر يِفَو ه ُهرْيَغَو واذ وأ ا عبد

 . ِنْيْيِصْخَم نْيَءْوُجْوَمَو ٠ . يِتمَأ نم ٌمَضُي ْمَل ْنْئَع َو يْنَع اًذه ْمُهّللا

 هَ يا 2

 يناثلا بالا

 لوصف َةَعَبْرَأ هيفو باَّبسألاب ٍةَنوُوْقَمْلا لفاَوتلا ىف

 لوألا ُلْضَفلا

 َفوُسَكْلا َمّلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِئالَص يف

 ماَنَف َمُلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍلوُس د ِدهَع ىَلَع ٌسْمشلا ٍتْفَسَحلا َلاَك سابع نا نع
 َوُهَو ًاليوط اًماَيِق َماَقْف َمْهَر مّن ًاليوط اًعوُكُر َّمُكَر من ِةَرَقَبْلا ةَروُس ٍةَءاَرِق ْنِم اًوْسَن ًاليوط اًماَيِق

 نا مَ م مَ م هر م ٍلْوألا عوُتلا نوُ َرْهَو ًاليوط اًعوُكر عكر مْ لوألا ٍمايقلا وُ

 مق مق عكر ْمُ ٍلْوَأْلا عوُترلا نود َوُمَوًاليوَط اًعوُكُر َمُكَر م ؟ لوألا مالا نود َوُمَوًاليوَط

 َدجَس ْمُث َعَهَر ْمُث ٍلوألا عوُكُرلا نود َوُهَو ًاليِوَط اًعوُكُر َمُكَر مَ * لوألا ماَيِقْلا نوُد َوُهَو ُاايِوُط

 ِناَفِسْحَي آل ِهّللا ِتاَيآ ْنِم ِناَكْيآ َرَمَقْلاَو َسْمّسلا نإ َلاَقَف ٌسْمّشلا ِتَّلَجْنا ِدَقَو ٌفَرَصْلا مث

 . ُيِراَخْبْلا ُاَوَر هللا اوُرُكْذاَف َكِلَذ ْمُتْيََر اًذِإَم هِاََحِل الَو ٍدَحَأ ٍتْرَمَل

 َلاَق ٌيِئاَسْنلاَو ِكِلاَمو نْيَسْبَّسلا َدْنِع اَمُهْنَع ُهّللا َيِضَر ركب يبأ ِتْنِب ءاَمْسَأ ثيدحخ يِفَو

 أ يَلِإ ّيِح وأ دقو راكلاو جلا ىّبَح اذهل يِباَقم ين ُهثأَر الإ هرَأ ل تنل ٍءْيَش نب ام

 ري اختل مناد ْنِم ُءاَمْسَأ ْتَلاَق َكِلْذ يأ يرذأ آل اًبيِرَق ْرَأ َلثِم ْمُكِروُبُق يف َنوَُتُْت
 الذ يأ ي رذَأ ال ْنِقوُمْلا وأ ْنِمْؤُمْلا اًمأَف ٍلُجَملا اذهب َكْمْلِع اَم هَل لاَقُيَف ِِرْبَق يِ ْمُكُدَحَأ

 ُدَمَحُم َّوُه اَنْعَبْتاَو اََبَج انَبَجَأَف ىَدُهْلاَو ٍتائْيَبْلاب انَءاَج للا ُلوُسَو ٌدّمَحُم َوُه ُلوُنبَق ُءاَمْسَأ لاَ

 َكِلذ يأ يرذأ آل ُباَئْرُمْلا يأ ُقِئاتُمْلا اّمأَو ائِقوُمَل ٌتنُك ْنأ انْمِلَع ْدَق اًحِلاَص ْمَن لاقي انا
 .ُهُتلُقَف انْيَش َنوُلوُقَي ماثلا ٌتْعِمَّس يرذأ ل ُلوُنيَف ءاَمْسَأ ثَلاَق

 آل نأ َدِهَشَو ِهْيَلَع ى ْ هللا َدِوحَح ٍفوُسُكْلا ٍةَالَص ْنِم َمْلَس اًمَل ُهلَأ َدَمَخ أ ماّمإلا َدْنِعَو
0 

 م0



 يّنأ َنوُمَلْعَت مثلك ْنِإ ِهللاب ْمُكُدْشْنَ شمال اهي ١ أ َلاَك م ُهَلوُسَرَو وللا ُدْبَع ُهّنَأ َدِهَشَو ُهّللا الإ هل
 55 أ ُدَهْشَن َلاَثَف ُلُجَر اق َكِلَذ ينونت ريخأ امل يَ ٍتالاَس خيلبت نب ٍءُيَش ْنَع ُتْرّصَق

 ُْثْيَأَر ْدَقَل هللا مِئاَو َل اق ْمُث َكِْيَلَع يِذّلا َتْيَضَق َهْيْضَقَو َكِتْمَأِل ٌتحَصَنَر و كبَر ِتلاَسِر َتْعْلَب

 جوي ىل ةقاشلا موك ناي لو إو مترا مهي ذأ نم وقل أ ان يلصأ كن

 امل َةَشِئاَع ْنَعَو ؛ِهِلَمَع ْنِم ء ٌحِلاَص ُهغَقنَي مل عبث نم ُلاجّدلا ُرَوُعأْلا مهو ب اَباَذَك َنوُنْألَن

 ةعياج ٌالَصلا ىتاكك ايداتُم تَعَبمْنَسَو هَ هللا ىَلَص هللا ٍلوُْسَر ٍدْهَع ىَلَع ُسّْشلا ٍتْفِيُك

 لكم ِرِبَمَعُكَو رَمَقْلاَو ٍسْمّشلا ٍفوُسُك يِف ىَّلَص م أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهنَأ َناَبِح ُنْبا ىَوَرَو

 يناَثلا لضَمْلا
 يو ّيعوإ مك ل ةم ارك ل 07 ٠

 ا

 ريَكَعْكَر ٍةالَصِ ُهاَْسِيْسألا «(لوَألا ٌعوُنلا» اَعاَوْنأ ملَسَو و ِدْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ُهُؤاَقْسِتْس اًقْسِتْسا ناك

 ْنِم َكِلُذ وْحَنَو ُرَّشلا ِةَباَجُمَو ٍرْوَخْلا ىَلَع ٍلاَبْقِإَو ٍةَبْوَتَ ماَيِصَو كَدَصِ هيك بهاي ٍنْيئَبَطْحَو
 ىَلِإ سائلا ْأَكَش ْتْلاَق اَهْنَع ُهَّللا ّيِضَر ٌةَمْئاَع ْنَع ناب ُنْئاَو َدُواَد وُبَأ ىَوُر ىَلاَعَت هللا ٍةَعاَط

 سائلا َدَعَوَو ىَلصمْلا يف هل عضو ري رم رطملا طخ َملَسَو هيَ هللا ىَلص وللا ٍلوْسَ

 َلاَق ّمُث هللا َدِيح و َرْبَكف ٍربِمْلا ىَلَع َدََتَ هك سْمّشلا ٌبِجاَح اَذَب ٌنيِح َجَرَخَف هيف َنوُجرْحَي اَمْوَي

 ُهوُعْدَت نأ للا مكرم ذقَو مك هام نا ْنَع رطَمْلا َراْفْساَو ْمكِراَيِد َبْذج ْمتْوكَش مكن
 لستساب

 يذلا ِمَْي ِكِلاَم مبِحّرلا ٍنْمْحَرلا َنيِمَلاَعْلا ٌبر ِهلِل ُدْمحْلا َلاَق من مك بيِجتَْي نأ مك َدَعَوَو

 كيل املا نحو يملا تنأ الإ هلإ ال هللا تل لا ديري ام ُلَعْفَي َوُه الإ هلِإ آل يِذْلا

 ادب ىّنح َِْدَي عقر ْمُك نيج ىَلِ اهاَو هو ؟انل َتلَرْنَأ ام ْلْعَجاَو تيل انْيَلَع لرْنَأ هلا

 َلَبفَأ مَ : ِهْهَذَي ُِفاَر َّوُهَو ُهَءاَِر َلَوَحَو ةلبقْلا لَبْقَتْساَو ُهَّرِهَظ سائلا ىَلِإ َلّوَح ْمُث ِهْيَطْنِإ ضاَيَب

 ملف هللا ِنْذِإِ ْتَوَطْنَأ ْمُث ْتَقَرَبَو ُتَدَعَرَف اًباَحَس ُهللا أَمْ ِنْيَتَعْكَر ىَّلَصف َلَرَنَو ساّنلا ىَلَع

 ْتَدَب ىّنَح ٌكِحَض ْنِكْلا ىلإ | ْمُهَتَعْرْسَو َكِلَذ ىأَر اًمَلُك ُلوُيسلا ِتَْلاَس ىَّنَح - ُهَدِجْسَم ِتأَي

 ُتاَيْنَألا ٌَجاَوْئلاَو ُهُلوُسَرَر هللا ُدْبَع يِنَأَ ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع َهّللا َّنَأ ُدَّهْشَأ َلاَقَف ُهُدِجاَوَن

 اًمهيف َرْهَج ِنْيَْعْكَر ْمِهب ىَلَص ْمْلَسَوِهْيَلَع هللا ىّلَص ُهل دي ني هللا ٍدبَع ْنَع ٍنَْحْيْشلِلَو

 يف ناك ِءاَقْسِتْسالِل ىّلَصُمْلا ىَلِ | َمُلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَب ةَجسوُرْح َّنَأ بج نا اأو ارب

 .ٍةَرْجِهْلا ّنِم تس ٌةَنَس َناَضَمَر ٍرْهش

 ا



 َداَرَأَف ُءاَدْوَس ٌةّصيِمَح ِهْيَلَعَو مل َدَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ىّنْسَتْسا ِداَيَع ْنَع َدُراَد وُبَأ ىَوَر ْدََو

 ْنِم ُءاَسِك ٌةَصيِمَحْلاَو .هِقِتاَع ىَلَع اَهَبَلَف هْيَلَع ْتْلُثَن اًمْلَف اهآلغأ ُهَلَعِجَبَف اًهِلْفْسَأِب ٌدْخْأَي نأ
 اًذه يف َمّدَقَت ْدَنَو ٍةَعُمْجْلا ةّبطخخ ين ُمالسِلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُه راشيل «يناثا علا .ٍفوَص

 ئانجغم ىلع مالكا دلع عازل رهفتلا نم ألا لسَقلا يف خيجضلا سن أ ٌتيِدَح ىَنْعَمْلا

 ٍةَئيِدَمْلا ِرّبْنِم ىَلَع م َو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُه ُراَثْسِتْسا (تِلاَقلا ٌعْوْنلا١ ع أَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص

 للا ل هلل ّر َلَمَق اًمَل َلاَق يِمَلُسلا ٍدِيَبُع ِنْب َديِزَي ٍقيرط ْنِم لْئَألَّذلا يف ْيِقَمنَبْلا ىََر
 م 0-4

 ٍنْضِح نب ةجِراح ْمهفَو الجر رَشَع ةعضب ةَاَرَك ين نم ُدْفَو هنأ كوُبت ةدزَع نم َمَلَسَو هَل
 لإ ىلع وُ ٍراَصنأْلا نب ِثراَحْلا تبل ِراَذ يف اوُزت ْمُهرْعضأ َرعَو سِ نب لاَ

 ْنَع َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا ُلوُس د ْمُهلَأَس مالشإلاب َنيرقُم انك نوُيسُم ْمُهَو ٍِفاَجبِع

 ذا اتيِشاَرَم تكلم انلاَِع َتِرْعو باتت َبَدَأَو اًنكالب تن ْتَدكْسَأ هللا لوس وسو اي اولاق مدل
 هللا ٌناَحْبُس مل 0 عْْشَيَو َكْبَر ىلإ ال ْعُفَشَتَو اََكيِغَي ْنَأ كبَر

 ٌمِسَو ُميِظَعْلا ُْىِلَعْلا َوُه هل الهيل اير ْمَْشَي يِذّلا اذ نَمَك يب ىَلِإ ُتْعْنَش انأ َكَلْيَو

 . ديلا طع طبي اَمُك ِهِلالَجَو ِِتَمَطَع ْنِم طبي َوُهَو ٌضْرَأْلاَو ٍتاَومّسلا ُهْيِسْرُك
 َلاَقَف ْمُكْئاَيِغ ٍبْرُقَو ْمُكِن هه ْنِم ُكَحْضَيَل هللا نإ م أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بدلا َلاَقَق

 بر ْنِم هللا ْلوُسَر اي مدع ْنآ ٌيِباَرعألا لاَ معن َلَق هللا َلوُسَر اي انْبَر ُكَحْضَي َوَأ ئياَرعألا
 ُكَحضَي ْمّلَسَو هْبَلَع ُهَللا ىّلَص َماَقْف ِهِلْوَق ْنِم َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َكِحَضُف اًرْيَخ ُكَحْضَي
 ملكتَو ربنا َدِهَصن َمْلَسَو لع لل ىلَص مك لوك أَو هلع اللا ىلض كيش اوي
 اعلا نم ِءْيَش يف دي مْ أل ملَسَو لع للا ىَلَص وللا لور كاَكو دي َََرَو ٍتاَمِلكب
 يا عملا كاشف نم لاف اقم كو هي اتت يؤ لح هد عقرأ داننجنألا يف د

 بط اًعيِرَم اًميِرَم اَنيْحُم اَئْيَع انشا ْمُهْللا َتْيمْلا َكَدَلَب يخَأَو َكَتَمَخ 5 ْرْشْلاَو َكَتَميِهِبَو ك

 قرع َالَو مده َالَو ِباَّذع اَيْفْس أل ٍةَمَح : ايس هللا اض ري اقفاث لجأ ل ا

 ّ . ٍءاَدعألا ىَلَع اًنْرٌصْناَر َتْيَمْلا اًِقْسا ّمُهّللا ٍقْحَم الو

 هللا ىَلَص َلاَقُ ٍدِباََمْلا يف ّرمتلا نإ هللا َلوُسَر اَي َلاَقَك ٍرِذئِمْلا ِدِبَع ُنْب هب وُبأ اق
 ٌةالَّصلا ِهْبَلَع َلاَقَف ِتاَرَم تل دياَرَمْلا يف را نإ ؛ بَل وبأ لاق ائقْسا ْمُأ | مُلَسَو ِهيَلَع

 يف اَم ِهَللاَوَك َلاَق هِراَزإِب هِدَبْرِم ٌبَلْمَك ُدُسَي اَناَيْرُع ٌهَباَبَل وُبَأ َموُقَي ىَّتَح ائقشسا ّمُهّللا ٌمَالَّسلاَو

 لس انف ذم تضل ال وزب لت حشا اذؤ بات لوو نم دال

 اًوَأَر ام أ نوُرطنَي ْمْهَو ثول ًءاَمْسلا ٍتطْسَوَت اًمْلَف اًمَلَق ٍسْرْكلا لكم ٌةَباَحَس
2 - 

 دك ثلا 0 : اًناَيْرُم َةَباَبَل وُبأ َماَقَو اًعوُبْسُأ ْيأ اًنَْس سْمّشلا

 ند



 يل ضل كولا بلش مه يفق ذأ هل يذلا ينم هلل لرش اب ل َلاَثَق

 ْمُهَّللا لاق م ُث ِهْيطْبإ هيطنإ ُضاَيَب يور ىّنَح ادم ِِيَدَي ََُرَو ادق ربما َمُلَسو َِِلَع هللا ىَلَص َدِهَصَ

 ٌةَباَحسلا ِِ ِتباَجْناَف ٍرَجّشلا ِتبباَنَمَو ةيدوألا ْنولعُيَو ِباَرْظْلاَو ماَكإلا ىَلَع ّمُهْللا ائْيَلَع الو انيَلاَوَح

 . بولا ٍباّيِجْناَك ِةَئيِدَمْلا ُنَع

 باَتْقألا ُتْوَص طيلألاَو اًبِصْخُم اًعيِرَمَو هيف رّرض ال يقع د ٌدوُمُحَم ْيَأ اًنيِرَم ُهَلْوَكَر

 نوي اَمِْ | ٍلْخّرلا ًطيِطَأ نأ اًموُلعَم ناك ْذإ | ىَلاَعَتَو ُهَئاَسْبُس ِهِتَمَظَع ْنَع ُرَجْعَيِل ٌيِسْرُكْلا نأ ينغب

 طيلأ الو ُسوُلُج نكي مَ جو ىلع عنق لح نخر اقتخا نع رو زك م

 عضم دَئِْا اهَلاًهَطعُم ضل اما نأ نطو ىلا للا ٍةَمظع لاَ مالك وم اَنْ

 لاّبِجْلا ُباَرْظلاَر يباَوُرلا ماَكِلاَو ِرطَمْلا ُءاَم ُهْنِم ُليِسَي يِذْلا ُهْبْقُت ُهُبَلْعَتَو ُرْمّثلا هيف ُفْنَجُي

 .ةريغلا

 لاق لس و هَِلَع هللا ىْلَص وللا ٍلوُسَ ىَلِإ يار هاج لاَ ِكِلاَم ٍنْب ٍسْنأ ْنَعَو

 نم مهلاح َقيِض هب َفَصَو امش دهر طِبَي ٌريعَب اَلَو ُطِغَي ُيِبَص اكل اَمَو َكائبْنَأ للا َلوُسَر ُ

 َلاَق م أ دمشلا ىلإ ند قر زل ذعض ىلح هع رجب مس هيلع هلا ىله منك لنا

 كيك عرشلا هب لفت كير ريك ةلجاع اع َرْيَغ اًعِفاَن اًقَبَط اًفَذَع اع درَم ِرّم اًنيِغُم اَعْيَغ اًقْسا ُمُهّللا

 ىّنَح هِرخُن ىلإ ِهيَدَي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ْدَر اَمُك َلاَ اَِتْوَم َدْعَب ٌضْرَألا هب يِيسَو ٌعْدّرلا هب
 ُمالّسلاَو ةالّصلا ِهَْلَع لاَقَف َقَرَعْلا ُقَرْمْلا نوُجِضَب ِةئاَطبْلا لأ َءاَجَو اَهِئاَْبَأِب ِءاَمّسلا ِتَفَعْلا

 ىّلَص َكِحْضَو ليلكإلاك اَهَلْوَح قدخأ ىَنَح ةئيِدَمْلا نع ةباَحْسلا ٍتَباَجنا اَنْ لَو الار

 ْنَم ائْيَع ْتَْمَل يح ناك ْوَل ٍبِلاَط يِبأ د "لل لا مَ ةاجات ثني ىلح سو يلع هللا

 :ُهلوك ُديرُت َكْنَأك هللا َلوُسَر اَيُْنَع ُهَللا َيِضَر ْنِلَع َلاَقَك ُهَ هَلْ اًنُدِشُني

 يزال اشم ىفاتتلالاتن  ههغوي ةامكلا ىفشتش ضب
 ٍلِضاَرْنَوَدَمْعِن يف ُهَدَنِعْوُهَف م ئاَه لآني ُكَالهْلا وب ٌفيِطُن
 ٍلِضاَنُنَو ُهَلْوَح ْنِعاَطْناَمَلَو ٌدَمَحُم ىَرْبُي هللا ٌتِيَبَو ْمُتِبَنَك

 ٍلِئالَحْلاَو ائِئائلأ ْنَعَلَمْذَنَو ُهَلْوَح ٌعْوَصُن ىئخ ُهُمِلْسُنَو

 أل يأ ُرَهُْي ىَرْيَو ُتْوَصُب طَِي ٌيِصَو . يِقهيَلا هاَوَر ْلَجَأ مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَق

 هللا ْأَض ةُواَقْسِيْسا «ُعباّولا ٌحْوّنلال ٠ . يفثلا ٍفْرَح ٍفْذَح ىَلَع اَمُهَف ُهُمِلسن َالَو ُدّمَحُم ُرَهُْب

 ْمهْيَلَع اَعَدَف مالشإلا ِنَع اوؤَطََأ اًهْئَُ نأ ٍدوُعْسَم نبا نَع ٍنَع ٍةَآلَص ٍرْيُغ ْنِم ِءاَعْذلاب ّمُلَسَو ِهْبَلَع
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 ُهَءاَبَسك َماَظِعْلاَو ََنْيَمْلا اوُلُكَأَو اًهيِف اوُكَلَه ىّبَح ّدَنَس ْمُهْئَدَحَأَك َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهّللا ُلوُسَر

 ُلوُسَر اَعدُم هللا ذاق اوُكَلَه َكَمْوَ ّنِإَو مِحّرلا ٍةَلِصِب ُرْمأَت تنج رى + دمحم اي لاقت كايف رب

 َلاَقُف ٍرْطَمْلا َةَرْثَك ُساّنلا اكّشَو انس هلع ثقيطأف تكلا اوقش مس ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَّص هللا

 . ٌيِراَخُبْلا ُهاَوَر ْمُهّلْوَح ُساَنلا اوُقُسَف ِهِسْأَر ْنَع ٌةَباَحّسلا ٍتََدَسْناَف اَنْيَلَغ لَو انْيَلاَوَح ؟ هللا

 رْيَرُه يِبأ ٍتيِدَح يف امك ٍتوُنُقَلا يِف ٍةبِدَمْلاِب َكِلْذب َمُلَسَو ِهِبَلَع هللا ىَّلَص ْكيئلا اَعَد ْنَقَ
 نم ِتْبْرْلا ٍراَجخَأ دع َمَْسَو هيلع هللا ىَلَص ُواَقسِتْسا (ُسِماَخْلا ٌعْوْنلا» :قراكُبلا دله

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ّيبْنلا ىأَ ُهن يخْللا يِبآ ىَلؤَم ٍرْئَمُع ْنَع مالّسلا ٍباَبِب ٌجِراَح ٍءاَرْوْؤلا

 (سِواّسلا ٌعْوّنلا» .ٌدواَذ وب ُهَوَر ُهُسْأَر اًمُهُزِواَجُي ل ِههجَو لبق 4 ِهْيَذَي اَعِفاَر كانه ىَقْسَّتْسا

 َباَضُأُف ِءاَمْلا ىلإ ٌنوُكِرْشُمْلا ُهَقَْبَس َُقْبَس اَمَ َِتاَْرْغ ٍضْعَب يف ٌمالْسلاَ ُهالَّصلا ِهْيْلَع ُهُؤاَفْسِتْسا

 َناَك ْوَل َنيِقِفاتُمْلا ٌضْعَب َلاَكَو ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىلإ اًوَكَمَد َُطَعْلا َنيِمِلْسُمْلا

 َلاَقَف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِئلا َكِلْذ ْمْلَبَق ِهِيْوَقِل ىَسوُم ىَقْسَتْسا اَمُك ِهِمْوَقِل ىَقْسَتْسُأل ار

 ْمَلْظَأ ىّنَح ِهِئاَعُد ْنِم ِهْيَدَي در اَمَك اَعَدَو ِهْيَدي َطَسَب ْمُك ْمُكيِقْسَي ْنَأ ْمُُكِبَر ىَسَع اًهوُلاث دن

 .اًوَرّتْراَو ٌساَّنلا ٌبرَشَق يِداَوْلا َلاَس ْنَأ ىَلِإ اوُدِطْنُأَو ُباَحّسلا

 ُتلاَّثلا ّلْضَمْلا

 ِءاَقْسِتْسالِل ٌءاَعُد هيف

 لاق ىئشسا اذ ناك ُدَْأ َمْلَسَو و هلع ُهَللا ىَّلَص ْيِْلا ِنَع هببأ ْنَع هللا ِدْبَع ٍنْب مِاَس ْنُع ع

 ٍقتالَحْلاَو ٍمِئاَهَبْلاَو ِدآلْلاَو دابا َّنإ ل | َنيِطِناَقْلا نم الع َالَو َتِيَغلا اكِقْسا 2 |

 كهناو عوضلا كل هيأ عزل ال كب مهلا َكِيلِْذلإ | ُهوُكْشَتَأل ام كْئّضلاَو ٍدهجْلاَ ءاوأللا

 ٌيِرْعلاَو َعوُجْلاَو َدْهَجبلا اَنَع ْعَقْرا ٌمُهّللا ضزألا ٍتاَكَرَب ْنِم اَنَل ْتِْنَأَو ِءاَمُسلا ٍتاَكَرَي

 هاَمّسلا ٍلِسْرأَك اًاَثَ تنُك َكْنِإ َكرِفْخَتْسَت اَنإ | هللا ةزيغ طهي أل املا نم نع فيئاَ

 .قيضلا ُكئْضَلاَو ُةَّنَمَمْلا ُدْهَجْلاَو ُةّدّشلا ُءاَرَأللاَو . ْنِعِفاّسلا ُهاَوَر اًراَرْذِم اَنِيَلَع

 و م

 عباَرلا لضفلا

 لس لَ هللا ىَلص ينل 0 يل

 0 ا ا و اي ارجل لس لسلك ار
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 ماَع َيْمْسُن مخّشلا َنِم ْتَقَْقَ هَ ىّنَح لبإلا ٍتَئِمَسَو ُبْشْعْلا َتَبْن ىّنَح اوُرِطْمَف اوُلَعَفَف ٌفْقَس

 . ٍطِئاَحْلا يِف ُبوُقُتلا ىَرُكْلاَو قمل

 ُتِلاَّثلا ُمُْسِقْلا
2 0 

 ِلوُصُف ٌةَعَبْرَأ هيِفَو ِرَفّسلا يف مْ دو ِهِيَلَع هللا ىَلَص ِهِتالَص يف

 لوألا ُلْصَمْلا
 <: 00 + 8 ما لال هم ع5 ّك 00 ٠

 ٍناعْرف هيفو هيف ةالصلا ْملَسَو هيلع ُهَللا ىلَص ِهِرْصَق يف

 ٌةالَّصلا ْدْضْقَي ُمالَّسلاَو ٌةالَّصل | هيَلَع َناَك ْمك يف لوألا ُعْرَمْلا

 َجَرَخَو اًعَبْزَأ ِةئيِدَمْلا َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر َعَم َرِهْظلا ُتْيْلَص َلاَق سن ْنَع
 يمل نيو اب ياخ هذ .ٍناَحيْشل هَ نيتتكَو رضْلا فيلا يلب ىلص كت د

0 
 يناثلا ْعِرَفْلا

 ةَماَنإلا َعَم رضَقْلا ين

 وْلَصُي ناك ٌةكَم ىلإ ةيدقلا نب َمَسَوِل للا ىلص يلا عم اكبر َلاَق سنأ ْنَع

 ُهاَوَر اًرْشَع  اَه انْمْنَأ لاق انْيَس ةَكَمِب ممن هل ليف ٍةئيِدَمْلا ىَلإ اكْهَجَر ىّبَح ِنْيَئَعْكَر نئمَعْحَر

 ٌةالّصلا ٌرُصْفَي ٌرَشَع ٌةَعْسَي َماَكأ ملَسَو ِيََع هللا ىَلَص ُهْنِإ سابع ُنْا َلاََر .ْمِلْسْمَر ٌيِراَخُبلا

 ِنيَصُح ِنْب ناَرْمِع ْنَع ِِتئاَرِر يِفَو ٌةَكَمب ٌرْهَع ٌةَعْبَس ُهْنَع واد يبأ ِةَياَدِر يِفَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر

 .امُهكَدَح صغبلاو جووُحلاو لولا يمْوَي دع صَل ليل ةرشع َء َيِناَمْت

 يناثلا ٌلِصَملا

 ُناَعْرَف هيف هيِفَو عْمَجْلا يف

 لوألا م ُعرَمْلا

 م

 ِنْيَءاَشِعْلا َنَْبَو ٍنِْيَرْهْظلا ّنْئَب م أَسَو ِهبَلَع هللا ىَلَص ِهِعْمَج يف

 وب ةرَع يف ملَسَو هيلع هللا ىَلص كا لاك لب نب ٍطاعت ثيِدَح ني يليوألا ىز

 "هم



 معلا عَ نأ لبق ٌلَحَر نك ٍرْضَملاَو رْهطلا َنيَب َعَمْج َلِحتْرَي نأ َلْبَق سسفشلا ِتَفاَز ا

 ٌعَمَج ٌلجتَْي 1 لبق للا با ذإ كي لئم برلتلا يف رض ونت ىلع دل وأ
 ّث ِءاَشِعْلِل َلِزْنَي ىٌّمَح َترْعَمْلا َرْخ أ ىششلا تيه ذأ لك لذا نت ءاقبأاو ٍبرغملا ني ب

 يناثلا عزا

 ةَفلَْْمِب يأ عْمججب م أَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِعْمَج يف

 عْمَجِي ِءاَشِعْلاَو ٍبرَْمْلا َنْيَب َعَمَج مْ َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنَأ َرَمُع نْبا ِنَع ْمِلْسُم ىَوَر

 َدْنِع هببأ ْنَع ٍدْمَحُم ِنْب ِرْفْغَج ِةياَوِر يِفَو نيَمَعْكَر ءاَمِهْلا ىَّلَصَو ٍتاَعَكَر ّتآلث َبِرَْمْلا ىَلَصر

 َبَْملا ىَلصَو ام حسم لَو ةقرعب ناو دجاَو اداب َرضَعْلاَ ٌرْهَظلا ىَّلَص َدُراَد يب ا

 . مُلَسَو ِهِيَلَع ُهَّللا ىَلَص اَمُهَتَِب حبس دي ْمَْلَو نْيَتَماَقِلَو داو لأب جب نبل

 ُتِلاَثلا ّلِضَمْلا

 رَفّسلا يف َلِذاَوَنلا َمُلَسَو هيَلَع هللا ىَّلَص ِهِتَدلَص
 رغب يت ملص يلع لا لش نيل نك ترس لق ول هلل و

 اَمُهَدْعَب لَو اَمُهلْبَ ىَلَصُي لَو ِنيَتعكَر ٍنيَئعكَر َرضَعْلاَو َرْهّظلا َنوُلَصُي اوُناَكَف َناَمْنْعَ َرْمُعَ
 يِذِمْرْتلا ىَرَرَو .ُيِذِمْرُنلا ُهاَوُر اَمُهْتْمَمْتَأَل اَمُهَدْعَب وأ اَمُهَلْبَق اَيْلَصُم ُتْنُك ؤَل َرْمُْع ُقْبا َلاَئَر
 يقف رشا رقشلاَو رضا يف لسَو لَ للا ىَلص هللا ٍلوُسَر ّمَم ُتيْلَص َلاَق اًضِيَأ ُهلَع

 ًهَوَس ٍرْفْسلاَو ٍرَضَحْلا يِف َبِرْمَمْلاَو اَكْيَش اَمَدْعَب ْلَصُي ْمَلَو ِنْيََعْكَر َرضَعْاَ ِنْيَتْمْكَر اَهَدْعَبَ

 يف ٍمِلْسُم يِفَو ٍنيَمعكَ اًهَدَْبو ِراَهَلا رو َيِهَو َرْفَس َألَو رضحح يف ضن ُهنَت آل ِتاَعَكَر ٌتآلَت

 ىّْلَص ْمُث حبلا لِ ِنَمَعْكَر ىَلَص ْمْلَسَو هيلع هللا ىْلَص ُه جوصلا ةالض ْنَع مؤثلا ٍةّصِ

 هللا ىَلَص يلا ْمَم ٌتْوَفاَس َلاَق ِهاَرَْلا ِثيِدَح ْنِم ٌيِذهْرْملا ىَوَرَو ٠ ؛ ناك اَمَك حْبَصلا

 . ٍرهظلا َلْبَق ٌسْمّشلا ِتْاَر اذ ٍنيتعْكَر َكَرَت ُهَرَأ ملف اًوُقَس ٌرَشَع ةيِناَم َمْلَسَو ِهِيَلَع

 غباتلا لضفلا

 ٍةباَذلا ىَلَع ِرْفَّسلا يف َعُوطَنلا مَّلَسَو ِهيَلَع ء هللا ىّلَص ِهِتالَص يف

 هب ُتَهْجَوَ امثيح ُةعَسْبُس يّْلَصُي َمْلَسَو ِهيََع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر نا ْرْدُع نبا ِنَع

 انا



 يب لج لأ نو اهو الع كح ةيدتلا ىلإ ةكس نب ليم رف يلتم ةاتر ريف هلثا

 ُهباَكِر ْتَهَجَوَت ٌتْيَح ىّلَص ْمُن ُهَلِبقْلا هيقانب َلَبْفتْسا ِرْفّسلا يِف َعّوَطَتَي نأ داَرَأ اذِإ َناَك ُّنأ َُراَ
 .ةالّصلا اديب يف ريبكتلاب ُليفتْسَي َلاَق ْنَ ٌةَبَح اَذهَو

 ُعباّرلا ُمْسِقْلا

 ٍفَْكْلا َةالَص مّلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِبالَص ركذ يف
 مل

 هم ىَلَص ْنْمَع ٍتاَْوَخ ِنْب حِلاَص ْنَع َناموُر ِنْب ديب ِثيِدَح ْنِم ٌمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ىَوَر
 هبي او عم ثْلَص هع ذأ ٍفْوّسْلا ٌالَص عاقل ِتاذ ِةَوْرع موي َمْلَسَو يلع هللا ىَّلَص

 زل اجو او اوَُرص م مهبفْلأل اوُمَنَأَو اَمِئاَق َتَب ْمُث ٌةعْكَو ُهَعَم يّنّْلاب ىَّلَصَم ٌوُدَعْلا

 وُمَنَأَو اَسِلاَج َت كي عك لص ب مفي يا افلا خور للصن ىزخأل يلا ته

 يفاشلاةقئازز بزخلا الص يف فيش ن نس كلو كيال وي مس ع موش هني

 .ىَرْخُأ ُتاّيِِبَك اَهَلَو ُدَمْحَأَو

 ُسِماَخْلا ُمُسِقْلا

 عوُرُف ُةَعبرأ هيِفَو و َداَتَجْلا ىَلَع مَ سو ِهَِلَع ُهَللا ىّلَص ِهَالَص ركذ ين

 لوألا ُعْرَفلا

 ِتاَريِبكَنلا ٍدَّدَع يِف
 يذل مذا يف ئياجفلا ىقل ماس يأ للا ىلص هلأ لغ هللا ير ريم يأ نع

 . مِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ِتاَريِبكَت م عر أ ِهَِلَع َرْبَكَو ْمِهِب ٌفَصْن ىَلَصُمْلا ىلإ مهب ّجَرْخَو هيف تام

 يناثلا ُعْرَمل

 ءاَعدلاَو ٍةَءاّرِقْلا يف

 نأ ةًراَجْلا ىَلَع ٍةالَّصلا يف ٌُةنْسلا َلاَق ٍفيكُح ِنْب ٍلْهَس ْنَع ُيئاَسنلاَو قالا ُدْبَع ىَوَر

 ِتْيَمْلِل ِءاَعَدْلا ٌصِلُْخُب َصِلْخُب م مَلَسَو يع هللا ىْلَص يللا ىَلَع يِلَصُي م آر مب رقي م ربك

 ىَلع َمَْسَو هيلع هللا ىَلَص هللا لوسر ىّلَص لاق سابع نبا نَعَو «ىلوأْلا يف لإ أرَ ُيَآلَو

 . يِلِمْرَلاُهاَوَر باتكلا ٍةحِتاَب اَرَقك ٍةراكَ
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 نِم ُتْطِفَحف راج ىَلع َمْلَسَو ِهََِع هللا ىَلَص وللا ُلوُسَر ىَلَص ِكِلام ٍنْب ٍفْوَع ْنْعَو
 ِءاَمْلاِ ُهْلِسْغاَو ُهَلَخْدَم ْعْسَوَر ُهَلُرَت ْمِرُكَأَو ُهْنَع ٌفْعاَر ٍهِفاَعَو ُهْمَحْراَو ُهَّل ُرِفْغا ْمُهْللا ِهئاَعَذ

 راد نم اي اراد ُهلَِأَو سلا نم ضيا بولا تق امك ااَطَحْلا نم لَ َِرباَو جلا

 ِباَذَع ْنِمَو ٍرْبَقْلا ٍباَذَع ْنِم ُهْذِعَأَر ةئَجْلا ُهَلِجْدَأَو ِهجْوَر ْنِم اريح اًجوّرَر ِهِلَْأ ْنِم ارْيَخ ًةلْهَأَو

 مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ِءاَعُدِل َتّْيَمْلا َكِلُذ َنوُكَأ ْنَأ ُتْئْئَمَت ىَّتَح ٌفْوَع َلاَق ِرائلا

 ْمُهّللا لاك ةَرائَجْلا ىَلَع ىَلَص اذ مْلَسَو هلع هللا ىْلَص ناك َلاَق ةرْيَرُه يبأ ْنَعَو .ٌمِلْسُم هاد
 ديخأف اني ُهَتيبخَأ ع ْنَم ْمُللا اناَأو َنركَدَو انريبَكَو اَنِريِغَصَو ائيِئاْعَو اًئِِهاَشَو اَييَمَو انْيَسِل ْرِفغا

 اور ُهَدْعَب انت الو هَرخَأ اكمرَْت ال ْمُهَّللا ٍناَميإْلا ىَلَع ُهُقرتف اني , ُهَتيفَوَت ْنَمَو مالشإلا ىَلَع

 .ُهدْيْغَو ُدَمْحَأ

 ُثِلاَتلا ُعْرَفلا

 ربَمْلا ىَلَع مُلَسَو ِهِبَلَع هللا ىَلَص ِهتَالَص يف

 هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَو اَهَدَقَمَف دجْسَملا ْمُقَت ثنا اَدْوَس أما نأ َرْيَرُه يِبأ ْنَع
 ىَلَع يِنوُنُد َلاَقَق اهَرْمأ اوُرْدَص ْمُهنأَك لاق يِنوُمْقدَآ ًالكأ َلاَث ْتَناَم اوُلاَقَ اَهَْع َلَأَسَف َمُّلَسَو

 4م

 ٍهْلَه نإ | مس يلم للا ىَلَس لاق ناب الز نَا ا اَهلَع ملص هولك اهرب

 ْعباّرلا ع ٌءاَمَلا

 بِئاَعْلا ىَلَع َمْل َمَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِتَالَص يف

 م ٠ 7

 ْمَلَهَف ٍشّبَحْلا نِم ٌحِلاَص لجو َمْوَيلا َيئْوُت ذك لاك َمْلَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص ُهنَأ باج ْنَع

 َوُهَو ٍناَخْيّشلا ُهاَوَر ُهَءاَرَو ٌنَحْنَر مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْيِبَنلا ىّلصَم اَنْفَفَصَق لاق ِهْيَلَع اوُلَصَق

 ٍةاَكَّزلا يف ْمُلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِتَريِس ٍرْكذ يف
 لاَ ُةَمَدَص لبق نإ ُةَكَدَص مأ هيأ ُهلَع أس ماَعَط َيَِأ اذ هإ َمُلَسَو ِهيََع هللا ىْلَص ّناَك

 يبأ ِثيِدَح ْنِم ٍناَخْئّشلا ُهاَوَر ْمُهْعَم لكأَك ِهِديِب ْبَرَص ٌةْبِدَم ٌليِق ْنِإَو ُلُكأَي ْمَلَر اوُلُك ِهباَحْصأل
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 ضْرُف ِتْقَو ٍِلَّوُأ يِف َفِلقْخاَو ِناَنْبْهلا ُهاَوَر ىَنْزَأ يب أ لآ ىَلَع ٌلَص ْمُهْللا لاق ِهَقَدَصِب ىقْؤأ

 ير هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُضَرْفَو هةر دب عَ أ ىلإ | ٌنوُرَتْكَألا َبْهَذَق ٍةاَكّدلا

 نأ اَهب َرَم أَو َنيِمِلْسُمْلا ْنِم ِريِبَكْلاَو ريِغّصلاَو ىَتنألاَو رَكَذلاَو ْرُسْلاَر ٍدْبَعْلا ىَلَع ٍريِعَش ْنِم اًعاَض

 ٍلاَمْلا ةاَكُز ٌماَكْحَأَو َرَمُ نبا ِثيِدَح ْنِم ُناَحِنملا ُهاَوَر ٍةالّصلا ىَلِ | سائلا جور َلْبَق ىدؤُت

 .ُهَرِاَر لمَ اهم لضألا يِفَو هْفِفْلا ٍبْتُك يف ُةَلْصَمُم

 عسبارلا عونلا

 ِنيَمْسَق ىَلَع هيف ُمالَكْلاَو َمَلَسَو ِهبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِباَِص ٍركِذ ي

 لوألا ُمّْسَقْلا

 ٍلوُصُف ُةَرَشَع ِهيِفَو َناَضَمَر َرهَش َمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِهِباَبِص يف
 كيلا زن

 ِتاَداَبِعْلا نم َناَضَمَر هب ٌصْخَي َناَك اًميِف

 هيف مَّلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص ِهِدوُج ٍفُْعاَضَتَو

 هللا ىْلَص وللا ُلوُسَر مر اَنْدْيَس َيِفوُتَف ةَرْجِهْلا نم ِةَيِاَثلا ٍةئّسلا يف ٌناَضَمَر ٌضْوُن ناَك ْدَن

 هيف بكي ( سو ِهْيَلَع ُهْللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َناَك ْدَقَو . .ِتاَناَضَمَر ْمْسَي َماَض ْدَقَو َمْلَسَو ِهْيَلَع

 لب ال نب باقي ني اتت تاتش .رجال يخل بال وأو بان

 يِفُو ٍروُهشلا ْنِب , ِهِرْيَغ ىَلَع هيف ُفَعاْضَي مْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّْلَص ةدوُج َناَكَو ِروُهُشلا َنِم هَ

 7 ةَوْجَأَو سائلا دوج ْمُلَسَو لَ ُهَللا ىّلَص يلا ناك ٍنَْسِنْلا َدثِع ٍساَبَع نبا ثيِدَح

 الي نوح ملَسو لَ للا ىلص للا نورك رقاد لبرنج قلي نيج داس اَضَمَر يِف
 ِثيِدَحْلا ٍرْجآ يف ُدَم دَمحأ ماَمإلا َدنِع َعقَدَو ةَقَلطُمْلا يأ ٍةَلَسْرْمْلا حيُرلا َنِم ِرِيَخلاِب َُوْجَأ ٌليِربَج

 ِءاَمَس ىلإ ُهَلوُزت اَذُكَو ُن اَضَمَر رمش يف نار لوري كادت َناَك ْذَكَو .هاَطغأ لِ اَْيَش ُلَْسُي لَو

 َلْرَن اَمِب ُهُضِراَعُبف ْدََس ّلُك يِف م أَسَو ِهْبَلَع هللا ىَلَص ُهُدَماَعَتُي ليرْبِج ٌناَكق ٌةَدِحاَو هلم اًيْنُدلا

 هب ُهَضَراَع َمّلَسَو هْبَلَع ُهللا ىَلَص هيف َيْفُوُت يِذلاْماَعْلا ناك اًمَلَف َناَضَمَر ىَلِإ َناَضَمَر ْنِم هبل

 وبأ ُهاَنأَف نلف لآ ىلُع ّلَص ْمُهللا َلاَق ٍةََدَص مك هان اذإ َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َناَكَو . : ةَرْيَرُه

 ل



 ّنَأ سابع ٍنْبا ِثيِدَح يِفَو ٠ اهْنَع ُهْللا ّيِضَر َةَمِظاَن ْنَع حيجّصلا يِف َتْبَن َتَبَث امك ِنْيْنْرَم

 .الْيَل تناك َليِرْبِج يو لْسَو هيلع هللا ىَلَص كيب هسواَتملا

 لوُقي َناَضَمَر ٍموُدُق ُهَباَحْصأ ْرْشَُي َمْلَسَو ِهَْلَع هللا ىَّلَص ْيِْنلا ّناَك َلاَق َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَ

 هيف قلت ءامشلا بابه 2 قلل ةفابص مخيلع بيغ كرا 0

 يف انك اب عملا لاق ُكابعشو بجو هش لح ان مَ يلع هللا لص اك . ديفا

 ٌةلَّصلا ِهْيَلَع َناَكَو .سلأ ٍثيِدَح ْنِم ُهُرِيَغَو ُيِئاَرَبَطلا ُهاَوَر َناَضَمَر ائْمْلَبَو َناَبْعَشَو ٍبَجَر

 َكَنَلَح يِذْلاِب ُتْنَمآ ِرْيَخَو ٍدْشُر َلأله رْيَخَو ٍدْشُر َلألِه لاك َناَضَمَر َلألِه ىأر اذإ ْمُالّسلاَو

 .سْنَأ ِثيِدَح ْنِم ُيِئاَسْنلا ُهاَور
 13 رم

 يناثلا لْضَفْلا

 ٍلآلهْا ِةَيْرُب َمّلَسَو ِهبَلَع هللا ىَّلَص هِباَيِص
 (ُك ِهرْيَغ ْنِم ظْنَحَكَي أل ام َناَبْعَش ْنِم طفي َمْلَسَو كغ اللا ىَلَص نع ةقياع نع

 .دْواَد وُبأ ُهاَوَر َْماَض مث ؟ امْوَي َنيِئالَث َذَع ِهْيَلَع ّمُع نإ ٌناَضَمَر ةَيْؤُرِل ُموُصَي

 ُثِلاَّثلا لِضَملا
 5 هك ”ت ا مك م ل 1 ' 2 2 ٠

 ٍدحاَولا ِلْذَعْلا ٍةَداَهَشِب ْملَسَو ِهِبَلَع هللا ىلَص ِهِمْوَص يف
 هللا ىَّلَص هللا َلوُسَر ُترَبْخَأَك َلالهْلا ُساّنلا ىءاَرَت َلاَ اَمُهَْع ُهَللا َيِضَر َرَمع نْبا ِنَع

0 

 َءاَج َلاَق سابع نْبا ْنَعَو .دُْواَد وبأ ُهاَوَر ِهِمايِصِب ٌساّنلا َرَمَأَو ٌماَضَق ُهنْبَأَر ين َمْلَسَو ِهْئَلَع
 سام

 ل نأ ُدَهْشنَأ َلاَقَك َناَضَمَر َلالِج ُتْئَأَر نإ َلاَقَف َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّْلَص هللا ِلوُسَر ىَلِإ ٌيِباَرغأ ل
 سائلا يِف ذأ لال اَي َلاَك ْمَعَن َلاَق هللا ُلوُسَر اَدْمَحُم نأ ُدَهْشَ ُدَهَْنَأ َلاَق ْمَعن لاَ ُهللا ألإ هل
 "م

 .ُهدْيَغَو َدُراَد وُبأ ُاَوَر اوُموُصَيَلَ

 ُِباَرلا َلْصَفْلا

 ُمِئاَص َوْهَو َمَلَسَو ِهبَلَع هللا ىَلَص ُهَلَعفَي َناَك اًميف

 َوُهَو ْمَجَنْحا مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْلَص هللا ُلوُسَر نأ اًمُهْنَع ُهْللا َيِضَر ٍساّبَع ِنْبا ِنَع
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 هْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك اَهَنَع ُهّللا َيِضَر ُةَشِئاَع ْتْلاَكَو . .اًَمُهُرْيَغَو ْمِلْسُمَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ْمِئاَص

 مُككلنأ ناكو ثلا امهديعَو ملْْمَو ياحب هَ ٌمهاَص وع داو ضخَب بقي مس

 َوُهَو ٍدحنِإلاب لحي ٌمالْسلاَو ٌةالّصلا لع اك .اَومِل ابلاغ ناك ُهنَأ يبغَت هيِجاَسِل يَ وبر

 هْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُس ّر َناَك اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ةَمْلَس ُمُأ ْثَلاَقَر ؛يِقَمِيَْلا ُهاَوَر ٌمِئاَص

 نب ٌرِماَع َلاَقَو .ْمِْسُمَو ْيِراَخُبلا ُاَوَر يِضْنَيَالَ ُرِطْفُي ال ْمُث ملح آل عاّمج ْنِم اًبثُج رج حبْضُي

 نا أ ةاذز يصخأ ال ذأ ا ام عياض غو لئن سَ هيل للا ىلض ُهنْيَأَر ٌةَعيِبَر

 ال

 ذمؤرَتلاَو
 يح

 ْسِماََخْلا ْلْصَفْلا

 ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع هِراَطْفِإ ِتْقَو يف
 يف ِرْفس يف َمَلَسَو لع هللا ىَلَص وللا ٍلوَُ عَ انك لاق ىقزأ يب بأ ِنْب هللا ِدْبَع ْنَع

 َكِيَلَع نإ للا َلوْسَ ا لق كل ختجاف ليف لد اي لاق شذهلا تب الق اضن رش
 لاق مث

 ناكل َوَر ُمِئاّصلا رف ذقق انهم نب يل اجو انهمل نم مشا ِتَباَغ اَذِإ ِهِدَيِ

 م فيوشلاو يرتشي ىلح ةقيرخُو امل ييشلا طل كَمْ ورث ميلا طلخ عَ

 سِداَّسلا لْصَملا

 هبَلَع ُرِطْفُي َمّلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص َناَك اًميف

 ْذِحَي ْمَل ْنِإَف ٍتاَبْطُر ىَلَع َىّلَصُي ْنَأ َلْبَق ْدِطْنُي م أَو هْيَلع ُهَللا ىَّلَص َناَك سّنأ ْنَع
5 

 . واد وُبأ ُهاَوَر ٍءاَم ْنِم ِتاَوَّسَح اًسَح ِتاَرَمَت ب ْلِجَي مل ْنِإَف ِتاَرَمَتَف ِتاَبَطُر

 ٌعباّسلا ّلْضَقْلا

 ٍراطْمإلا َدْنِع مَ مو ِهَِلَع هللا ىَلَص ُهُلوُقب َناَك اَميف

 كفر ىَلَعَو ُتْمْص كل ْمهللا لا رصف اذ َمْلَسَر ع اللا ىَلَص اك سابع نبا نع
 ناك َرَمُع ِنْبا ٍنَعَو . ينْسلا ُنِباَو ُيِئاَرَطلا ُهاَوَر ْميِلَعْلا ُميِمَسلا َتْنأ َكّنِإ ينم ُليْفَتَف ُتْرَطنأ
 اور هللا هاش نإ رجَأْلا بكَ قولا ِتْللَو أملا بق لاك رطنأ | مَلَسَو َْلَع هللا ىَلَص

 نك



 ٌةَرْهُز ِنْب ٍذاَعُم ْنَع ٌيئسلا ِنْبا بانك يِفَو ,ِثيِدَحْلا وأ يف ِهلِل دما نيد داَدَو هوا وُ
 ُتمْصَم يِئاأ يلا هلل دنا َلاَ رن اذإ | َمْلَسَو ِهْئَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ٌلوُسَر ُسَر ناك لاق

 . ُتْوَطْقَأَف يِيَقْرَرَو

 ُنِماَنلا لْصَمْلا

 ماّيصلِل م و ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِلاَصَو يف

 َلَصاَوف َلَصاَ ْمْلسَو هَ هللا ىْلَص ُهَنأ اَمهلع هللا َيِضَر ْرْمُع ِنْبا ِنَع يِراَخُبْلا ىَوَر
 ٌلِصاَوُت كن | اوُناَق اوُنِصاَرُي ْنَأ مْلَسَو ِهَْلَع هللا ىّلَص وللا ٌلوُسَر َر ْمُهاَه ْمِهِيَلَع ٌقَشَق س
 ٍرخآ يف مل و هيَلَع هللا ىَلَص ٌلَصاَو سَ ْنَعَو .ىَقْسَأَو ْمَعْطَأ ا ل يت

 مَ الاَصو انلصاَوَ رشا انك دم ول َلاَمك كِل هلق َيِِلْسملا نب لمان َلَصاَرَ نام ِرْهَش
 .ٍناَحيشلا ُهاَوَر يِبيِقْسَيَو يبد يُِمِمْطُي لْط يّنِإ يِلْنِم ْمْتْسَل ْمُكْنِإ ْمُهَقْمْعَت َن َنوُقْمَعَتْمْلا

 ٍمْوَص َعَم ٍلْيَللا ِكاَسْمِ اهلل ٌمْوَص َلِصَي نأ | مزصلا يف لاضرلاو ةرفذشتملا ذ وُ

 َدْعَب يِذْلا

 ُمِساَنلا ٌلْصَملا

 مَُلَسَو ِههَلَع ُهَللا ىَلَص ِهِروُحُس يف

 ُتْلَْخَ َلاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّْنَص وللا ٍلوُسَر باَحْضَأ ْنِب م ٍلُجَر ْنَع َةَرْيَرُه يِبأ ْنَع
 ؛وهدت الق اما هللا ْمكاَطمأ كرب ان لاق ٌرَْسَْي رهو َمْلَسَو هَ هللا ىْلَص ثلا ىلع

 ىلإ م ْأَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر يِناَعَد َلاَق ةَيِراَس ِنْب ٍِضاَبْرِعْلا ُنَعَو . ُيِئاَسْنَلا ُهاَوَر

 َلاَق َلاَق سُنأ ْنَعَو ؛ َيئاَسْنلاَو َد ةُواَد وأ ُهاَوَر ٍكَراَبُمْلا ِءاَذِهْلا ىلإ مله َلاَق َناَضَمَر يِف روحسلا

 يش يبني ايضلا أ نإ نأ : روخشلا دلو كيو مسوغ لا ىلَص وللا لرش

 يِعَم ُلُكْأَي الجر ْرظْلا ٌسْن أ اي لاَ ٍليْللا يف يأ لَلب نذَأ اَمَدْعَب َكِلْدَو ْءاَم هيف ِءانِإَو ِرْمَت هدب

 هللا ُلوُس انت يضل يأ أ نس ةزش ذأ لإ ا هل ببث ذهل كوك

 ةدلشلا ىلإ جرت مث نيت ىلصف ما اهم رئت ؟ َماَيّصلا ُديِرَأ انأ و َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص

 مث َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص للا ٍلوُسَر ْعَم اًئحْحَسَت لاق ٍتباَن ِنْب ِدْيَر ْنَعَو ٠ ُىَئاَسلا ُهاَوَر

 داخل زو 1 يسب ذأ اك ا ُرْذَك ناك ْمَك ُتْلُك ٌسنَأ َلاَك ٍةَالَّصلا ىَلِإ

 نصح



 ٌرِشاَعْلا ْلْضَملا

 همْؤوصَو رفا يف سو لَ للا ىلص هراطفإ يف

 رق ىلع فق هن ل حبه ندا او ميشلان ب لح من
 ا نس

 يأ؛ اَصعلا كيلوأ ؛ اسما كيلرأ لاقق ماض ذق سانلا صب نإ كي دعب هل ليفت برش

 هللا لوس عم وت انك لاَ ٍدِهَس يبأ ْنَع ْنَعَو ٠ .ناَحئْلا ُهاَرر رطل ا نمو ََص هانم

 آلَو ِرِطْفْمْلا ىَلَع ْمِئاَّصلا ُدِحُي الَو ُرِطْفُمْلا اَنمَو ُمِئاَّصلا اًئوُف ٌناَضَمَر يِ ْمّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص

 . مِئاَّصلا ىَلَع ْدِطْفُمْلا

 يناثلا ْمْسِقْلا

 ٍلوُصف ُهَِّس ِهبِفَو َناَضَمَو ٍرْهَش ريغ َمْلَسَو هيلع هللا ىّلَص ِهِمْوَص يف

 لوألا ٌلِضُفْلا

 اَماَيأ هِرْطِفَو ٍرهَشلا َنِم اَماَيَأ ِهِدْرَس يف
 موُصيأل ذأ طل ىثَح رهخلا نم ليي سو لع هلا ىْلص هللا ُلوْسَو نامت نأ نع

 ُهتْيَأَر الإ | اًَلَصُم ٍلْيللا َنِم ُهاَرَت ْنَأ ُءاََت أل َناَكَو اَنْيَش ُهْئِم ُِطْنُي ال ْنَأ أ نظل ىلَح ْموُصي وُصَي ّث ُهنِ

 مْلَسَو هيَ هللا ىَلَص هلا ُلوُسَر ماَص اَم ٍسابَع نيا ِنَع ؛ُيِراَخُبلا ُهاَوَر ُهَنَْأَر نإ اني

 َلوُقَي ىَنَح ُِطُْيو طفي ال ِهللاَو أل ُلِئاَمْلا َلوَُي ىٌمَح ْموُصي : َناَكَو َناَضَمَر َرْيْغ الماك اًرْهَش

 .ٍناَخْبَشلا ُهاَوَر ٌموُصَي آل ِهُللاَو ل ُلْئاَقْلا

 يالا ْلْضَمْلا

 اَروُشاَع َملَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَلَص ٍهِمْوَص يف

 لع هللا ىَلَص َّماَص
 ةاروُشاَع مي َمْلسَو

َ هن هللا َلوُسَ اي اولا
 ُهوُهَملا ةُمظعُ ْمْو

انْمّص ُهللا َءاَش نإ | لبْقُمْلا ماَعْلا َناَك اًذِإُ َمْلِسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص َلاَقْ ىَراَصُنلاَو
 َمِساَّعلا مْوَيْلا 

 ْمْرَي ناك َةّضْئاَع ْنْعَو .َمُلَسَو و هلع هللا ىَلص هلا لوُسو يوت ىلح ملا ماعلا ٍتأَي ملك ل

 ندلو



 يف ُهُموُضَي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر َناَكَو ِةُيِلِهاَجسْلا يِف شْنَرُق ُهُموُصَت اَروُشاََع
 ًءاَش ْنَمَف َءاَروُشاَع كرت ناَضَمَر ضرك اَمّلُف ِهِماَيِصِب َرَمأَو ُهَماَص َةَئيِدّمْلا ّمِدَق امل ٍةيِلِماَجْلا
 ةداَتَ يبأ ِثيِدَح ْنِم ٌمِلْسُم ىَوَر ْدَقَو .اَمُهُرْيَغَو ْمِلْسُمَو ُيِراَخَبْلا ُهاَوَر ُهَكَرَت َءاَش ْنَمَو ُةَماَص
 . ِنْيتلَس ُرْفكُي ٌةََرَع ٌمْوَص أَو َةْئَس ْدْذَكُي َءاَروُشاَع ٌمْوَص نأ َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا نت

 كف لْصُملا

 َناَبْعَش َمَّل 1 و ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص ِهِم هماّيص

 َرْهَش الإ طق ر ذك يم لفت ملعو قل ل هللا وشو كأن م َةَشِئاَع ْنَع
 َلاَق دير ٍنْب َةَماَسَأ ْنَعَو ءِناَحِيْشلا ُاَرَر َناَبْحَش يف ُهْنِم اًماَيِص ايس رك ٍرْهش يف أَ اَمَ َناَضَمَر

 ْرُهَش لاذ لاق اَبْعَش نم ْموُصُن اَم ٍروُهَشلا نم ٍرْهَش نم ٌموُصن وْضَت َكَرَأ ْمَل هللا َلوُسَر اَي ُتْلُق
 ْنَأ ُبِحَأَت َنيِمَلاَعْلا ٌبَر ىَلِإ َلاَمْعألا هيف ُمُقْرُت ٌرْهَش َوُهَو َناَضَمَرَو ٍبَجَر نب ُهْنَع ماكل لمي
 1 م يذلا ما رك ناك ٌةَعِئاَع ْنَع ىو هرِيَخو واد وُبَأ ُهَجَرْخَأ مِاَص اَنأَو يل ُمُفْري سم م2202
 اذهل ْنِإ لاَ َكاَبْعَش يِف َكِاَيِص َرثْكَأ ىَأ هللا لوس َراَي ُتَلْقَف َناَبْعَش يف ْمّلَسَو هِيلَع هللا
 ءْمِئاَص انَأَو الإ يبا َحَسْنُي ال نأ ْثِحَأَف ُضَبْقُي ْنَم ُهاَمْسَأ ِتْوَمْلا ِكَلَمِل هيف ُبَتْكُي َرْهّملا

 هللا ىَلَص هللا ٌلوُسَر َناَك ْلَه َرَمْ ِنْب ولا دبع لاك وز نأ طع نع بج مي نأ

 يبأ ْنَعَ ُهدْيَغَو هوا وُّبَأ ُةَجَرْحَأ انالت اهلا كوي 0 ٍبَجَو يف ُموُصَي َمْلَسَو ِهيَلَع
 هوَ الق َنيِعِبّتلا ٍراَبِك ْنِم َةبالِق وُبَأ ْيِقَمِيَبْلا َلاَق بج ر ماَوصِ اًرضق جلا يف نإ لاك بال
 .خآلب نع" نإ

 غبازلا ّرْضَمْلا

 ٍةّجحْلا يذ َرْشَع َمّلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىَلَص ِهيْوَص يف

 ٍةّجِحْلا يِذ ِلَّوَأ ْنِم ٌةَعْسْنلا ُماَيألا اهب ُداَرَمْلاَو

 داك ثق مْلَسَو هيلع هللا ىْلَص يللا جاد ٍضَْب ْنَع هِيأَرا ْنَع يلح ِنْب ديم ْنَع

 ٌبَحَتْسُم اًهُمْوْصَو .دْواَد وُبأ ُهاَوَر ٍةجِحْلا يِذ مست ُموُصَي مْ دو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلَوُسَر

 لأ ير ابل حيمحَص يف تي كور مَ َوهَو اهل ماتا موب امس ال اًييش ابابخيشا

 َرْشَعْلا يِنْعَي :ب هه يف ُهنِم ُلَصَْأ اهي ُحِلاّصلا ُلَمَعلا ماَيَأ نم اَم لاك َمُلَسَو َِْلَع هللا ىّلَص

 . لمعلا ٍَّلْمُج ْنِم ُمْوّصلاَو ِةجِحْلا يِذ ْنِم لوألا

 نو



 يي يا

 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلِئَس َلاَف َةَداََق ىبأ ْنَعَو «ُيِئاَسْنلاَو يِذمْرملا ُاَوَر ٍسيِمْحْلاَو نيت

 نأ ةَرْيَرُه يِبأ ْنَعَو .ٌمِلْسُم ُهاَو : هيِفَو ُتْذِلُو هيف لاق نْيْنإلا مْوَص ْنَع َمْلَسَ ع

 ٍسِمَحْلاَو ٍنيتإلا مري ىلاعُت هللا ىلَع َلاَمعأْلا صو ؟ لاَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُسَر

 نم 0 ا يي لش ( نع يزل وز ام انو يلع ضر ْنَأ ُتِحْأَ

 نيل عجبا هله نم سيلا نيا مب الم ٍرْهش ل نم موُِي سَ ع هل

 ا ئاَسّنلا ُةاَوَر ِهيِلَي يِذّلا َسيِمخْلا م مث سما م ٍرهْشلا نم نيا لأ يِفَو ةلفملا

 .اًذه ىَرْخَأَو اًذه ُّلَعْفَ

 ٍرْهْشلا َنَِو َنيِتِلاَو ّدحأْلاَو تسلا ٍرْفَشلا َنِ ُموصَي ناك اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ًةَشِئاَع ْنَعَو

 يِبْلَسْرَأ لاق ساّيَع ٍنْبا ىَلْوَم ٍبْيَرُك ْن ْنَعَد ؛ٌيِذِمْوْتلا ُهاَوَر ٌسيِمَحْلاَو هاَعبرَألاَ ةانالثلا ٍرحآلا

 ناك مالا ْيَأ اَهلْسَأ ُهمْلَس أ ىلإ َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىّلَص يلا ٍباََحْضَأ ْنِم ُساَنَ ِساّبَع ُنْب

 َنيِكرْشُمْلا َديِع اَمِهْنِإ ُلوُقيَو ُدَحأْلاَو ُتْبْسلا تاق اَماّيِص ارَتْكأ َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يللا
2 - 

 لإ مرضا ٍةَعْمْجلا مَْيِداَرْفإ ْنَع يللا تبت دََو نيالا مح ار اًمُهَفِلاَحَأ نأ ل ٌبحأ اَنأَو
 سم

 . ُهَدْعَب اَمْوَي أ ُهلبك اري ءوُصِ ؛ نأ

 سِداَّسلا لْضَفْلا

 - ا 00 سك 00 2 2 "م 5

 ضيبلا َماّيألا ْمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىّلَص ِهِمْوَص يف

 ٌةَرْشَع نأ ؛ َرْشَع تلت َيِهَو هرِجآ ىَلِ ٍلْيللا ٍلّرَأ ْنِم ُرَمَقْلا اًهيِف ُنوُكي يِتْلا َيِهَو

 آل َمْلَسَو ِهَْلَع للا ىَلَص هلا َلوُسَو ناك لا اَمُهنَع للا َيِضَر ساب نيا نع ةَرْشَع سنو

 نكي ْمْل ٌعَبْرَأ اَهْنع هللا َيِضَو ةَصْلَح ْنَعَو «ُيئاَسْلا ُهاََر رف لَو رَضَح يِف ضييلا ما اّيأ ُدعْفُي

ٍرْهَش لُك ْنِم ضييلا مانا رشعلاَو ءاوشاعع ميم ُنُهْعَدَي َمُلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىّلَص ينلا
 اًَعْكَرَو 

 نبا ُهَحْْحَصَو نَئّسلا ُباَحْضَأ ىَوَرَو ٍةجِحْلا يِذ ُمْسَي ِرْشَعْلاِب ُداَرُمْلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر ّر ِرْجَْمْلا

اَ ٍدوعسم نبا ثيِدَح ْنِم ةَمِئٌرْخ
مل مو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يدل َناَك ل

 رع ني ماَيَأ هل ؟ ُموُصَي 

 .رْهَش لك مب م
2 

 م



 ريخآلا ٍرْشَمْلا يف ِهِداَهِتْجاَو َمّلَسَو ِهَلَع هللا ىَلَص ِهفاَكَتْغا رْكِذ يف

 ِرْذقْلا هليل هيرَحَتَو َنَأَضَمَر نم

 ,ريغ يب ةيقجت ل ان ةاضن ني رجلا رخفلا يف ةهنجت ملم َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك
 ُرْشَعْلا َلَحَم اَذإ َمّلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك اَهْنَع ٌيِراَخْبْلا يِفَ لم

 مانو َماَق ُكاَضُمَر َناَك اذ مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّْلَص ناك اَهْنَعَو .ُهَلْهَأ َطَقْيَأَو ُهلْيَل اًْسَأَو ُهَرّرمِم ٌدَش
 ُلَعَجَو ِنْيَئاَدَألا َنَْب َلَسَمْهاَر َءاَسْنلا َلّرَْعاَو ُهَّشاَرِف ىَّوط َّن اًضَمَر ْنِم ُريِخألا ُرْشَعْلا لحم اذ

 . مِصاَع يِأ ُنْبا ُهَجَرْخَأ اًروُحَس اعلا

 مث ئاَضَمَر ْنِم لوألا َرْشَعْلا فكما م َدَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهْن هلأ يذلا ديس يبأ ْنَعَد
 هذه ُسِمَقْلأ َلْوَأْلا َرْشَعْلا ُتْفَكَتْما يّنِإ َلاَقَ ُهَسْأَر َمَلْطَ يكن ِةبُث يِف طَسْوَألا َرْشَمْلا فكتمما
 ٍرِجاَوأْلا ٍرْشَعْلا يف ان يب َليِفُم بَ مك طسؤألا َرشَعْلا ثفكتما مك رذقلا هليل ينمي لل
 ىِيتبَأَر ْدَقَو اًهُتيِسْنَأ مك ةَلْيْللا وِلَ ُتيِرَأ ْدَقَك َرِحاَوَأْلا َرْشَعْلا فكتْخَيْلَف يِهَم ٌفكتغا ِنَمَك

 هن رثو لك يف اًهوُسِمَتلاَو رجالا رْشَعْلا يِف اهوُسِيقْلاَف اهتم ْنِم ٍنيِطُو ِءاَم يِف ُدْحْسَأ

 نع ربل ةجعلا تكف شيع ىلع لجلال اب امش برت لا

 َنيِرْشِعَو ىدخإٍةَحيَص نم ِنيطلاَو َِمْلا هنأ هِتْهْنَج ىَّلَعَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُس
 ُهاَرَر ام اًهْنِم ُتاَمَالَع ٍرْدَمْلا ِةَلَْنِلَو وويل نب ةريغص هي كيرلا ُةَيَعْلاَو :ناَكبكلا يَ

 اَمَمَق اًهيِف َّنأَك ٌةَيِفاَص اَهْنأ مَ هلع للا ىلَص يلا نع تواصلا نع نيد ئم انشأ
 ّنَأ اَِتاَراَمَأ ْنِم نَأَو اًهيِف هب ىَمْرُي نأ ٍبَكْوَكِل لحي لَو َدَبَآل و اًهيِف بحل ٌةَئِكاَس اًعِطاَس

 نأ ٍناَطْْشلل ُلِحَي آل ِرْدَبلا هليل ِرَمَقْلا لفم ٌعاَعْش اهل سبل ةيرَئْسُم ٌجْرْحَت اهتَحبَِص يِف ٌسْمّشلا
 .ِةلْْللا كْلَي يِف ُبْدْعَن َةَحِلاَمْلا ةاّيِمْلا نأ ْيَتَمِتَبْلا ىَرَرَو ٍلِئَمْوَي اَهَعَم َجْرْخَي

 هَلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص ِهِرَمُهَو ِهُجَح ٍركِذ يف
 ادا ََلِاَو َكَلَم ْنَم َمْلَسَو هلع هللا ىّلَص لاَ ُهَع هللا َيِضَر ٍبِلاَط يب أ نب ٌيِلَع ْنَع

 يِذيرُملا هاََراًئِناَرْضَ أ ايِدوُهَي توْمَي نأ ِِبَلَع الك ٌجْحَب ْمَلَك ماَّرحْلا هللا ِتْيَب ىَِإ هلي
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 دنع ربات ٍثيِدَح يِفَر َرِجاَهُي ْن أ لب وتس لك عشت م اللا ةالَصل ََِْع ناك ِريثألا نبا َلاََ

 نإ ٍةَرِش ِداَعْلا يِف سائلا يِف َنْذَأ م حب ل يس علب[ مو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٌتُكَم مِلْسُم

 ٍلوُسَري ْمَنأَي ْنَأ ٌسِمكْ سف هلع ريك دب ةديملا يقف حرش لس ع للا ىلع هللا روح

 اَمْسَأ ْتَدَلَوَف ٍةقيلْا اذ كين ىّنَح ُهْعَم انْجْرخَف ِهِلَمَع َلْثِم ٌلَمَعَيَو مْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا

 عكصُأ فَ ْمْلَسَو هْيَلَع ُهّللا ىّلَص وللا ٍلوُس ر ىَلِإ تْلَسرَأف ٍرْكَب يِبأ َنْب َدْمَحُم سْنَمُع تن 7

 ْمْلَسَو هْيََع هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر ىَلَصَف يِمرْخَأَو بكب يزجتح يأ يرفاتشاز يللا لاق

 نيب يرصَب دم تر يلا ىَلع ثق دب ثوتسا اذِإ ىقح ءاّوضقْلا بكر مك دجشملا يف

 َكِلذ َلثب ِهِفلَح ْنِمَو كلذ لكي ِهِراَسَي ْنَعَو كِل ل همي ِهِئِبِمَي ِهِئِيِمَي ْنَعَو شاَمَو ٍبِكاَر ْنِم ِهْيَذَي

 ليم ان ةيبأت فيخي رو كازا نري :اَعَو ائرْهظَأ نْبب َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىْلَص هللا ُلوُسَرَو

 لزق ٍرْصَعْلاَو رهظلا ّنْبَ ديب ةئيِل ِدَمْلا َنِم ُمالَّسلاَو للا هَ هور اك وب نأ وش ني

 عبشلاو هاكات برغل اهب ىلصت ًَ تاب مث ِنيَمَعْكَر َرْضَعْلا اَهِب ىّلَصُم ٍةَمْيَلُحْلا يب

 َرْيَغ ِهِماَرْخإل اًيِناَث الْسُع ُلَسَتُغا مم ُلبْللا َكْلَي َنِهِبَلَع َفاَطَم ُهَعَم ّنُهْلُك ُهْؤاَسِن َناَكَو دولار

 .ٍلوَأْلا عامجْلا ٍلْسُم

 بيلطلا م مْ َيِهَو ةريَِدب مُلَسَو ِِيَلَع هللا ىّلَص ُهَْيبَط ةَضِئاَع نأ ٍنيَحيِحْصلا يف

 0 ا لم نط تلق انما ف لغجن

 اذِإ م ْمُث ٍنْيَتَعكَو ِةَِيَلُحْلا يِذب ُمُكْرَي ناك َعْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنأ هلأ ٌرَمُع نبا نَع نْيَحِيِحَّصلا

 ثقلتحلا ِدقَو «ةَيلُقل ُهَتوَص َعْهَر يأ لأ ِةْيَلُحْلا يِذ ٍدجْسَم دنع مئات ُةقاكلا هب و ٌوّكَْسا

اك لَه مولا ةميح َمَلَسَو هيَلَع هللا ىّلَص هجم يِ ةَباَحّصلا ُتاَياَوِ
 زأ انِراَق ذأ انرفم ن

 اَمَد مث ِةَمِيَلْخْل يب رفلا ملَسَوِهيَع هللا ىلَص يلا ىلض لاك بع نبا نع ام

 يأ ْمْسُم ام دو نيل اَهَدْلكو اًهنع مَّدلا َتَلَسَو نما اهات ِةَحْفَص م يف اَهَرَعْشَأَف هينا

 ٍءِراَسُي ْثَر ر ىَّلَع ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص ُهجَح َناَكَو ءاَهْفَش اَمَدْعْشَأَ ي ْيْذَه اَهنأ ملعب

 م 0 ل

 . يِذِورتلا ُاَوَر َمِهاَرك َةَعَبْرَأ

ه ٍداَو ُيَأ ركب اَبَأ اَي َلاَق َداَفْسُع يِداَوب َمْلَسَو هْيْلَع ُهَّللا ىَّلّصض دم امَلَو
 يِداَر لاَق اذ

 ُءاَبَعْلا اَمُه 0 تر لو تاس نلنخ# ىلع علاَصو ةوُ هب ُدَقَل َلاَق َناَفْسُع

 ْنِم هدب ةرَِت عنج ُاَمثلاَو .ُدَمْحَأ ُهاَرَر َقيِتَعْلا تبل َن وجْحَي ّسَحْلاِب ُنوُبَلُيُراَمْثلا اَمُهُيدرََ

 ْيَلَع هللا ىَلَص ْرَم امل ٍساّبع نبا ثيِدَح ْنِم مِلسُم بَ يِفَو ُباَرْمألا اسبلت ٍفوُص

 ندأ



 دام ِْيَْذَأ يف ِهْيَعَبْصإ اًعِضاَو يتلا ّنِم اًطباَع ىَسوُم ىَلِإ ُرُظْنَأ ينأَك لاَ ٍقَرزَألا يِداَوِب َمُّلَسَو
 راَبآ َدْنِع ىَّوُط اذ َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ْعَلَب اّمَلَو .ِةَيرلتلاِب هللا ىلإ ٌراَوُج ُهَلَو يِهاَوْلا اذهب
 . ُيِراَخْبْلا ُهاَوَر َلَسَمْغا م 4 ٌةاَدَعْلا ىَّلُص حب بضَأ اًمَلَق ع يَْسعلا ّنْبب , اهب َتاَب ِرِهاْزلا

 ُلْزُْي يتلا اَيلُعلا يلا َنِم ' كَم ُلُخْدَي َمُّلَسَو هِيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَك رَمُع ِنْبا ِثيِدَح يِفَ
 ٌةَكَم ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع َلَخَدَو ُنوُجَسْلاَر اَدَك هَل ُلاقْيَو كَم َِرَبْفم ٍةالعَمْلا ىلإ اهب
 ُباَب وُمَو ٍفاَئَم ٍدْبَع يِبَب َباَب ْنِم ىَسْض ٌماَرَحْلا َدجْسَمْلا َلَخَدَو ٍةجِحَل || يِذ ْنِم َنََْح عبد
 ناك ٍديِسَأ ِنْب ُةَفْيَدُح ْنَع ْئِناَرَبَطلا ىَوَرَو ءباَبْلا َكِلذ ٍةَهِج يف ٍةَبْعَكْلا َباَب نأِل َةَبْيَش ةَبْيَش يب
 اني امي ايتو اقيرشت اد كئيب ذز ُْهَللا لاك تلا رن اذ مالا ؛ ٌةالَّصلا ِهْيَلَع

 ْعُكْرَي لَ هَباَهَمَو اًريو اًفيِرْشَتَو اًميِْعَت ُهرَمَثْعاَو َُسَح ل ْنَمِم ُهَمُظَعَو ُهَقٌرَش ْنَم ْدِزَو ٌةَباَهَمَر
 هللا ىَّلَص َملئْسا ّْمُث ءِتِيَبْلا ُة هيت ُهّلأِل ٍفاَوّطلاِ ْأَدَب اَمّنِإ ٍدِجْسَمْلا ٌةيِحَن بست ملْسلاَو ةالَصلا هع
 لاق اهل لا يَ رمش نبا نش يفشل وَ .ٍنجْشمْلاب ألا وتلا َمَْسَو هل

 َناَكَو ًاليوط ِهْيَلَع ِهْبَتْفَش ٠ َعَضَو مَ مَ ُهَملئْساَف َرَجَحْلا َمْلَسَ ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلَبَقَتْسا
 . مِئاَرَطلا ُهاَوَر ربكأ هللا َلاَق َرسَسْلا ىأ اَمْلُكَو ربك ُهَللاَو هللا مس لاَق نزلا ملتْسا اَذإ

 اَعَبْرَأ ىَشَمَو اّنالَت َلْئَرَن ِهِئْئِمَي ىَلَع ىَضَم ٌرَجَحْلا ّمْلَسَو هْيَلَع هيلع هللا ىَّلَص ملكا اّمَلَو
 بيري مق نم اولا ١ > ارك ةاقعلا ىلأ قار أَسَو هْيَلَع هلا ىَلَص ٌعْرَق اًمَلَو

 اَهْبَأ اب ْلُثِد :اًمهيف ًاَرَقَك ِتْيبْلا َنِئَبَو ُهنِبَب ُماَقَمْلاَو ٍنْيَتْعْكَر ىَّلَصَق 6 :ةرقبلا] «ىَّلَصُم
 يِذّلا ٍنْكْرلا ىَلِإ َمَج | َمَجَر مَن ١[ : صالخإلا] «ٌدَحَأ للا َوُه لق رو ١[ : نورفاكلا] «َنوُرِفاَكْلا
 دولا الا نإ) :أ اصلا َنِم اند املك اًمُضلا ىّلِإ باَبْلا نِم َجَرَح م ُهَمَلَتْساَف ُرَبمَْلا هيف
 تيا ىأَر مح ِهْيَلَع يِقَرق اًمّصلاب أدب هب هلا َدَب ام ام ْأَدْبَأ [108 :ةرقبلا] وللا ٍرِئاَعَش ْنِم
 ُدْمَحلا ُهَلَو ُكلُمْلا ُهَل هَل َكيِرَش آل ُهَدَحَو ُهللا الإ لإ ال ل ل و كو ل دعو ا تت
 ُهَدْحَو ٌباّرخألا ْمْرْهَو ُهَدْبَع ٌرَصْنَو هَدْعَو 3 ُهَدَحَو ُهَّللا الإ ة هلإ ال ٌريِدَق ٍءْيَش َلُك ىَلَع َّرُهَو
 اذِإ ىّبَح اَهيَلِإ هْجَوَت يأ ٍةَورَمْلا ىَلِإ لَرن مث نك اذه لكب لاق كيل نيب اه م
 .ةَوْرَمْلا ىَتأ لع نقم انه 1 ىلح لو يالا نب يف ةمف ثلا

 اتا لعلك ملَسَو ع هللا ىَْص ولا َلوَُ نأ امل لل َيِخَر ساب نب نع
 هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َناَكَو ِتوُيْبْلا َنِم اولا عرح ىلع دمحم اَنْ دخن اذه ولو

 اذه ده ٌلَضْنَأ يغَسلا يِف ُيْشَمْلاَو َبكَر ِهْيَلَع َرْثك املق ِْيَدَي َنْيَب لم ساَنلا ُبْرْضُيَ ل َمّلَسَو ِهْيَلَع
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 ممِلْسمْا يف َلَزن يللا لَم هماقم ذم مْلَسَو هيلع هللا ىَلَص َناَكَو «ملم يار ُظَأ

 مدََو ماي َةَمبرَأ ني م ىلإ جوُرْخْلا َلْبَ َةْكَمب ِهَماَقِ ةَنُم ْتَناَكَو هيف ةالّصلا ٌرْصُفَي ةكَم ٍرِجاَطِ
 َلاَقَك َتْلَلهَأ مب هَل َلاَقَك َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلَع ِنَمَيلا َنِم ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٌيِلَع

 ُهاَوَر ُتْلْلَحَأَل ّيَدَهْلا َيِهَم نأ ًالْوّل َلاَثَك ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىْلَص هللا ُلوُسَر ِهِب ٌلَمَأ اَمِب

 . سْنأ ٍثيِدَح ْنِم ٍناَسْيّشلا

2 

 ْيَلَع هللا ىَّلَص ْيِّنلا هب ىّنَأ يِذْلاَو ِنَمَبْلا َنِم + ْيِلْع وب مق يِذَّلا ي يذهلا ٌةَعاَمَج َناَكَو

 ىَحُض ٍسيِمّحْل مْوَي َناَكَر ٍةَحِحْلا يِذ ْنِم ْنِماَنلا َرُهَو ِةَيِورُلا ُمَْي ناك اّمَلَو .ًلاب ْمْلَسَو

 مهو ُلَحأ َناَك ْنَم ٌجَحْلاب مّرْخَأ ذَقَو ىلي ىلإ َنيِمِلْسُملاب َهْجَوتَو َمَلَسو هيلع هللا ىَلَص َبكَر

 ًاليِلَق كَم مَن َرْجْمْلاَو َءاَشِعْلاَو َبرْغَمْلاَو َرْضَْلاَو ٌرْظلا ىئوب َمْلسَو هلع هللا ىَلَص ىَلَصُ

 ىّنَح اهب لَن اَهعَلَب املك ةَقَرَع ْنِم هر ُهَل ثَيِرْضَم غن ْنِم يق رْمَأو ٌسْمّشلا ِتَعلَط ىّتَح
 نإ َلاَكَو سائلا ٌبَطَخَك يِداَوْلا َنْطَب ىَنَأَك ٌبكَرك ُهَ ْثَلِجُرُف ِءاَوْصَقْلاِب َرَم أ ٌسْمشلا ٍتْعاَز اذإ

 لك نإ الأ اذه مك يف اذه ْمُكرِفَش يف اه موي ةَمزسك مكي مارح مُحلرئَأَو ْمُك ؟ءاَمِد

 ىَضْو و اقيرو جامل هاج طق ينل عضو عرضوت نتن تحف ةئباجا رنأ نر

 اًريَخ ِءاَسْنلاِ

 3 ا هدغَب الخ نأ ام كبف كك رت ذَقَو َمَلَسَو ِهَِلَع هللا ىَلَص ِهِيَبَطح ٍرِجآ يِف َلاَث

 َتِيدأو تغلب ذك كن ده ان اولاق وا م اَمْك ىّنَع َنوُلَأْسُت مث مُتلَأَو هللا بانك هب ْمُتْمَصَتْعا

 ل ذا عب لوقا سانلا ىلإ | فكي ا قشر 5 وج َلاَقَف ٌتْحَصْنَو
 م86 م 1١

 ها لعل تيا أ لع هز لحام ع ل ضي

 ىّلَص ِهِئاَعُد ٌرَككَأ َناَكَو َهلْبِقْلا َلَبْقَتْساَ هدي نيب واَمُمْلا لْبَح َلعَجَو ٍتاَرَعَصلا ىلإ اضل

 هللا لوقت ا ارح لوقت يا دما كَ مهلا ٍفْوَملا يف قرع مي مل و ِهْيَلَع ُهَّللأ

 نم كب وأ ي يم يار ِبَر 0 يب كي ينصت َياَيحَمَ يكشلت ياض كَل

 0 يِلمرملا ير نيل تي ثيدح ا يبو كا يول و ةرجق اعرف جرش

 هَل ُهَل َكيِرَشأل ُهَدْحَو ُهَللا الإ ةَلِإ آل يِلْبَك ْنِم َنوُيِئلاَو انأ ُهْلُق ام ُلَضُفأَو ةَكَرَع َمْوَي ِءاَعدلا

 ِرِدَك ِءيَش لك ىَلَع َرْهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكلُمْلا
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 نبا ٍثيِدَح نم يابطل ُهاَور امك اًضِأ ةَكَرَع يف ْمْلَسو َِْلَع هللا ىْلَص ِِاَعُد ْنِم َناَكَ
 ا ص 5 َكِيَلَع ىَقخَي ال يِتنالَعَر يّرِس ُمَلْعَتَو يِناَكَم ىَرَثَو يلق ْعَمسَت َكْلِإ ْمُهّْللا س بع
 كلأشأ هبوثذي فرثغملا ممل قيشملا لجؤلا ُريِجَكْسُمْلا ٌتيِهَعْسُمْلا ُريِقَمْلا ٌسِئاَبلا انأ يرث
 ٍريِرضلا ٍفِئاحْلا ًهاَعُد َكوُعْدَأَو ٍلييْللا ِبْيْذَمْلا َلاَهِتْبا ُكِيْلِإ ٌلهَتبأ أ ٍنيِكشملا ٌةلأْسَم
 ريتا ألا ُهُقْنَأ ل عهزز اكد كل للذي فل كان هال تعض

 ىّلَصض ُهاَنَأَر . ُنيِطْعْمْلا ٌرْيَح اَيَو َنيِلوؤْسُمْلا َرِيَخ اي اًميِحَر اَنوُؤَر يب ْنُكَد اّيِقَش بر َكِئاَعْذِ
 كلا يياكب داكت رأك يلا تي ةوُأس ةقزغب و رم دخت ىلخأ نم نمت ملسَو هيلع ل
 يف َلعَت نَمك قالك ىتي مل خلا ذأ ذقك رجلا عرلط لبق يأ ينج 0
 هلل اَهْتلْيَلَو ةقلتزملا يم ْعنَجَر . ٌيِذِمْرُتلا ُهاَوَر ِهْيَلَع 0 ر موي
 اَهَلُك ُةَكَرَعَو اّهه انيه ُثْفََو ةفَرعب م لع لا ىلح لق زق ىإ لج را اذ يفت بأ

 مَ

 تا

 نْيَحِِحَّصلا يي امك َةَب يكل رح ةدئاملا] م يود ْمْكَل 0 موهلا» ْيَلَع َلزنأ اَنهْعَو فق هَ

 .ةلغ للا نيف باطلا نإ كش نع

 لا ىلص نانأ رقلا با نيج اليل ةرفشلا تي كعب سنلا تير ال
 ْبيِصْبَل اَهَسأَر نإ ىّتح َمَمّْرلا ِءاَوْصقْلِل َقكَش ذك ُهَفْلَح ةَماَسُأ َتََْو ةفَرَع نم َمْلَسَو َِْلُ
 وأ اميلا ني لج أ امْلُكَو ٌةئيِكّسلا ةكيكسلا ُسائلا اَهْيَأ ىتنُبْلا هديب ُلوُقَبَو هِلْجِر ُكِرْوَم
 ٍلْمْرلا َنِم ٌفيِطْللا ْلثلا ٍلْبَحْلا ىَتْعَمَ .نيَمِزأَملا ٍقبرط ْنِم ضاقَأَو دعضُت تح اليك اه
 ُمالَسلاَو اللا هَ هنأ سابع نبا ٍةَياَدِر يِفَد ؛ٍماَرَسْلا ٍرَعْشَمْلاَو ةَفَرَع َنبَب ِنَِم هزَأَمْلا ُقيِرَطَو
 ٌربْلا َنِإَف ةئيكشل اب ْمُكْيَلَع سائلا اَهْيَأ َلاَكَو ِهِطْوَسِي ,َراَشأَك ليل اب ْرْضَو اديِدَش اًرْجْز ُهَءاَرَو ٌعِمْس
 اذإك قكعا سي ناك نكمل د ديو نب ةماَسأ باور يفذ عارشإلاب يَِي عاَشبإلاب سَ
 ُناَكَمْلا ُةَرْجَمْلاَو ٍقَئْعْلا ٌقْوَف صْنلاَو عاّرْشإلاو ٍءاَطبإلا َنْيَب ْرْيَس ُقكَعْلاَو . صن ًةَوَجْف َدَجَو
 . ٌمِساَوْلا

 لاق انيِفَح اًءوُضْو ًأَضوَنو لاك لَن يِرطلا ءالأ يف مَ هلع هللا ىَلَص ناك اَمََو
 هللا ُلوُسَر ىَّلَصَق َةفِلَدُْم ىَنأ ىَّبَح َبكَرَف َكَئاَمَأ ٌةالّصلا َلاَق ِهَللا َلوُسَر اَي ٌةالّصلا ٌةَماَسُأ ُهَ
 لع هللا ىلص زو تاق هلم وجا لك اشعل بيطقلا اهي مسوي للا ىلض
 َلْيْللا ٌموُقَي َناَك ُمالَسلاَو ُةالّصلا ِدْيلُع ِهنْوَك ْعَم ٌحَبْصَأ ىلخ انو للا كلب لأ مي ة َمْلَسَو

 ٍرخْلا َمْوَي ِهدَدَصِب َوُه اَمِلَوُةََرَع ين َمّدَقَت اَمِ ٌةَفيِرْشلا ُهَسْفُن َحاَأ ُهْنكلَو ه اق تر

 ا.



 ٍفاَوطِل كَم ىَلِإ َبَهذَو ٌةْنَدَب َنيََسَو اَنألّث ِةَكَراَبُمْلا ِهِيِب ٌرَحَن ِهِنْوُك ْنِم

 .ٍديِزاَسَأْلا ٍبيِرْقت حْرَش يف يلع هب مَ
 مفر

 3 0ك 8
 ا

 ٌةََرَع ةْيِشَع ِهِيْمأِل اَع ّ مَلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَر نأ ٍسادْزِم ِنْب ٍساّبَع ْنَعَو
 ْنِإ ُبَر ْيأ َلاَق ُهْئِم ولظَمِْل ُدحآ يف َمِاَطلا الَح ام ْمُهَل تْرَفَع ذك يِنِإ َبيجَأت ةَرِفْعمْلاب
 أ دَنِ أ ام ُهَئْيْسَع ْبَجُي ملف مِلاَظلِل تَْْغَو ِةَبْلا نم موُلْغَمْلا تِيَطْعَأ تف

 ركب وُبأ لاق مست لاَ وأ َمْلَسَو ِهِئَلَع هللا ىَّلَص َكِجَضَن لاق َنَأَس ام ىَلِإ ٌبيِحْأَن اَمّدلا
 يِذْلا اَمَق اًهيِف ُكَحِضَت ٌتْنُك اَم ٌةَع عامل وز نإ ينَأَو تلأ يبأب اَمُهلع ىلاعت هللا يَ معَ

 يلامذ باجيسا قلل ذأ مَع انل سيب هلا ودع نإ لاق كس هللا كاخضأ كك َكُكَسْضَأ

 ُتنَأَر اَم يِبَكَحْصَأَ ٍروُبْلاَو ٍلبَوْلاِب وُعْدَيَو هِسْأَر ىَلَع ُهوُقْحَي ٌلَعَجم َباَرْلا َدَحَ يمل َرْذْغَر

 .ةُواَد وُبَأَو ُهَجاَم ُنْبا ُهاَرَر هِعْرَج ْنِم

 واهم 4 8 م ما 8 ع

 َفَقَو ْنِم ٍةّمألا ْنَم َداَرُمْلا نأ ُنْيَبُي ام ٍساَبَعْلا ٍرْبَغ ْنَع ٍتاَياَوُرلا ضْعَب يف َءاَج ُدْقَو

 لات ؛ِهِئاَقَو ْنَع ٌرِجْعَو تاَن ْنَم ىَلَع ِمِلاَطَمْلا ىلإ | ِةَبْسُنلاِب ل وهخم لإ يرَبطلا لاو رع

 نأ هدو مزيك هيولأ نم جرخ نشف مَلَو فَي ملف ْنَم حيِحّضلا ِثيِدَحْلا يِف يِذِمممل

 جفا علط امَلَو ءِاَبِْلا نود ةْصاخ ىَلاَعَت هللا ٍقوُقح ,ةقأتلا ياقلب صوص كَ

 ٌيِئاَسْنلا ِنَئس يِفَو ِةَماَنِإَو ٍناَذَأب ُحبّصلا ْنّيْبَت نيج َرْجْمْلا ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ىَلَص

 ىَلَع ُمالَّسلاَو ٌةآلَّصلا ِهْيَلَع ٌوُهَو ٍرِخْئلا ٌةاَدَع ٍِساّبَعْلا ِنْب ٍلْضَمْلِل ُمالَسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع لاَ

 ُراَعّصلا ىّصحْلا ُداَرُمْلاَو يملا يأ ٍفْذَحْلا ىَصَح لْئِم ِتاَبَصَح َطْقَلَف يِل ْطقْلا تاه ِهِتلِجاَر

 ْمُكَلبَ َناَك ْنَم َكَلَم اَمْنَْف ِنيّدلا يف َوُُْلاَو ْمُكاََِو ءالؤهل ٍلاثمأب لاك هدي يف ّنُهَعَضَو امل

 .ٍنيذلا يف ولعل
 هيلع َيِقَرَك ٌماَرَحْلا َرعْشَمْلا ى ( ىّنَح ءاَوْضَمْلا َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بلا بكر من

 أ لبق عقنف اج رقشأ ىثح اا لَ ملف هدو اللهَ ؛ربكد للا دمحم ةللا قتال

 د لمْ َمَْسَو ِهيلَعهللا ىَلَص حب حَبضأ امل يطا دل ْيِلَع ِثيِدَح لح يِفَو 0

 َرَفْسَأ اَذِإ ىَّنَح ُفِقْؤَم ةَمِلدْرُمْلا ْلُكَو ُفِْؤَمْلا اًذه لاف مث َلْضَمْلا َفدِرَأَر ّحْرُق ىَلَع فق

 قرع ني مس هيلع هللا ىلَص نيل تدر لك لق نأ ١ ّنَأ سابع نبا ِةَياَوِر يِفَد ٠ . َمْنَد

 هللا ىَّلَص يلا ِكْرَي ْمْل َلاَك اًمُهَالِكَف ىئِم ىلإ ِةَفِلَدْرُمْلا َنِم م ٌلْضَْلا فدزأ مث ٍةفلَدُمْلا ىلإ

 ىَنأ اًمَلف ٍرِباَج ِةَياَدِ يَ .اًمُهُرْيَغَو ِناَخْيَّشلا ُهاَوَر ٍةَبَقعْلا ٌةَرْمَج ىَمَر ىَّبَح يِبَلُي مْ نو ِهْيْلَع

 نو



 ةَمِلَدْرُم َنْبَب ٌعِضْوَم ٌرْسَحُمَو .اليبق َريَسلا ٌعَْسأو هتقات َكْرَح ٍرْسَحُم َنطَب ُمَالَّسلاَو ٌةألَّصلا ِدْيَلَع

 .ليفلا باححضأ ىَلَع ُتاَذَعْلا هيف َّلَرَن ُناَكَم َرُهَد ىو

 ىّتَح ىَربُكْلا ٍةَرَْجْلا ىَلَع ُجْرْخَت يتلا ىَطْسُوْلا قيِرطلا مْ دو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َكَلَس م

 يِداَوْلا ٍنطَب ْنِم ىَمَر اصح ّلُك َعَم م رْبَكي ٍتاَيَصَح عْبَسي اَهاَمَر ٍةَرَجّشلا َدْنِع يتلا ةَرْمَجْلا ىت

 : سَ يََع هللا ىّلَص ُهْينَر َناَكَو َةَرْمَجْلا َلَبْفَتْساَو ِهِنيِمَي ْنَع ىَِعَو ِهِراَسَي ْنَع َتيَبلا 5

 َدْواَذ يب نأ َدْنِع ٍنْيَصحْلا ْمأ ٍةَياَوِر يِفَر ؛هِرْيَغَو مِلْسُم ِةياَوِر يف ٌرياَج ُهَلاَق امك ىحِض رخلا َمْوَي
 ٌمفاَر دَحألاَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر قا ماطخب ٌلِحآ اًمُهُدَحَأَو ًالدلبَو ٌةَماَسَُأ ُتْنَأَر

 .ِ رش
 .ِةَبَقَعْلا ٌةَرْمَج ىَمَر ىّنَح ٌرَحْلا نم ُهُرُتْسَي ُهَبْوَل

 ٌبِكاَر َوُهَو يِداَوْلا ٍنْطَب ْنِم ٌةَرْمَجْلا يبي ُمالّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع ُهْنْيَأَر بُدنُج ّمَأ ْنَعَو

 قلقا اوك ٍلجَرلا ُْتْلأَسف ٌوَسْلا َنِم ْيأ ُهُرثْسَي ِهِفْلَخ ْنِم ٌلُجَرَر ٍةاَصَح لُك َعَم ُرْبُكُي
 فن مشن ليال لا اه اي َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ْنينلا َلاَقَك سائل | َمَحَدْزاَو ِساّبَعْلا

 َلاَق ٌدْواَذ ىب أو مِلْسُم َدْنِع ٍرباَج ة ٍةَياَوِر يِفَو .ٍفْذَخْلا ىَصَح ٍلثمِي اوُمزاف َةَرْمَجْلا ُمُتيَمَر اَذِإَ

 هل مكي يلع او لوفي وع رخللا مَ لاذ ىلع يِزَبْمَسو هَ للا ىلص هَ
 يَلَع هللا ىّلَص َُْيأَر يذلا دلع ةَماَُ ِةْاَدِر يَِ .هله يِبَح َدْمَب ٌجحأ ال يَلَعَل يرذأ

 ٌفَرَصْلا ْمُث هَكِيَلِإ َكِيَلِإ لَو ُدْرَط َالَو ٌبْرَض َسْيَل ةاَبْهَص ُهَل َِئاَن ىَلَع َراَمِجْلا يِمْرَي َمّلَسَو
 كرو َربخ ام رحت يَ ىطغأ مك هكَدَب َنْئبَو الث رحل رحذتلا ىلإ مّْلسَو هلع هللا ىَّنَص

 ْنِم اَبِرَشَو اًهوْحَل ْنِم الأف ْتُحِبْطَن ِرْذِق يِف ْثَلِعُجَف ٍةَعْضَبِ ٍةَعْضَبيٍوََدَب َلُك ْنِ َرَمَأ مَن ِهيْذَه يف
 .ٌةلام ثَلاَكَو ِندبْلا نم َيَِب ام يأ رب اَم رحت لَك اقر ما مم

 ُلوُسَر ىَنأ ّمُم هٌهَرَقَب ِهِئاَسِ اسي ْنَع ُمالّسلاَو ُةالّصلا ِْيَلَع ٌرَحَن ؟ مِلُْم َدني ِرباَج ِةياَوِر يِفَو

 َةَرْعَّسلا ُهَعْرَوَف 0

 هيل همت ةحلط وب انه لا مك كل لفم كَ سأل لاق م ُدْيَب نْيَتَرْعْشلاَو

 َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَ . سائلا َنْيَب اَهَمَسَقَو ُهَراَفْظَأ م و لع لا ىلح ملاو ةنخأ مهلا لج

 هللا َلوُسَر اَي اوُناَق نيِقْلَحُمْلِلْرَم رِفَغا ْمُهْللا َلاَن َمْلَسَ بَل هللا ىّلَص هللا َلوُسَو نأ

 ْرِفْغا ّمُهّللا َلاَك َنيِرصَقُمْلِلَو ِهْللا ٍلوُسَر اَي اوُناَك َنيِقْلَحُمْلِل ْرِفْغا ْمُهّْللا َلاَق َنيِرٌصَقْمْلِلَ

 .ِناَخْئْشلا ُهاَوَر َنيِرّصَفْمْلِلَو َلاَق َنيِرْصَفْمْلِلَو ِهَللا َلوُسَر اَي اوُلاَك َنيِقْلَحُمْلل

 عاتؤلا ٍةجَح يف َمُلَسَو ِْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَر َفُقَو وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْيَع ِةياَوِر يِفَر
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 معا.

 بلا لاق رخلأ نأ نبك ثفلعف زغذل عقول قرش اب لاق لو اج نوت سالى

 ًالَو مزأ َلاَقْف َيِمْرَأ ْنَأ َلْبُق ٌتْرَحَ وح رغشأ مل هللا َلوُسَر 0

 ةرْكَب يبأ ْنَعَو ءْمِلْسُم ُهاَوَر َجْرَح الَو لَا َلاَك الإ َرْخَأ ؤأ َمْدُك ءْيَش ْنَع َلِيْس امك َلاَك ج

 موي هيليهك زاَدتس ا دك كلان اق رخل مَ مو ع لا لص لا لواط ل

 ٍةَدْعّقْلا وُذ ٌتاَيِلاَو وتم الث مرح عَ ان اًرهَش َرشَع انلا ُهتسلا ضَْأْلاَو ٍتاَوْسلا هللا َنَلَخ

 ُهَللا اتلُق اًذه رْهَش ْيَأ َلاَكَر َداَبْعَشَو ىَداَمُج َنِيَب يِذّلا َرَضُم ُبَجَرَو ُمُوَحُمْلاَ دَجَحْلا وُدَو

 يأ لاك ىلب انف ا 5 َسْيَلأ َلاَق هِمْسا ٍرِثَمب ِهيْمَسْيَس ُهنَأ اًنئلَط ىّبَح ٌدَح َتُكَسُف ُمَلْعأ ُهْلوُسَرَر

 دَلبْلا سئل لاق هيشا ريب همسه يئس هلأ انئَظ ىّتح َتَكَم ٌملغأ ؛ ُهَُلوُسَرَو هللا انْلُق اًذه ِدلَ

 0 ِهيّمَسُيَس هنأ اًنئلَط ىلَح تكف مع َُلوُسَرَو هللا انلُق اًده ٍمْوَي ُْيَأَف َلاَك ىَلَب ان ْماَرَْلا

 رح ْمُكيَلَع ْمُكَضاَرْعأَو ْمكَلَرمأَو /م خكهاني نق لاق ىلب اكلك رخكلا موب سيل لاق رجس

 ل متم لع رغد كيو ةزفلسم اله كرش اذه كب يلف كمت وعل

 ْمُهَللا َلاَك ْمَعَن اوُناَث ُتْفْنَب لك الأ ضب مْغَب َباَقر ْمُكْضْعَب ُب ٍرْضَي ًالالض اَراَفُك يِدْعَب اوُعِجْوَن ال

 يِراَخْبْلِل ِةَياَوِر يِفَو . .اَبشلا ار عياَس نم ىعذَأ عْبُم برك تياقلا ديالا عيل ذهل

 ائَبطح لاَق ٌيِمِئْئلا اتم نب يطرأ دبع نع يِباَْلاَو دا وُبَأ ىَوَر ُدكَو .ّساكلا ٌعْدَوْف

 ُنْحْنَر ُلوُقَي اَم ُمَمْسُن انُك لح اتفاقشأ تحتك ىلوب كو َمْلسَو هيَ هللا ىَلَص للا لوس مر

 ىضخي 25 م نيل منا عضو راَمجْا لب ىّنَح ُْهَكسانم مُهْمْلَعُي قفط ائلِزاكَت يف

 مث ٍدِجْسَمْلا َءاَرَو اوُنِْنَي ْنأ َراَصْنألا َرَمَأَر ٍدِجْسَمْلا مُدَقُم يِب اوُلزَتَ َنيِرِجاَهُمْلا َرَمأ م يلا

 . َكِلُذ َدْعَب ب لاَ

 »0 ىل
0 

 ٍةضاِإلا َفاَوَط فاطم ِتَِبْلا ىلإ ٌصاقأَك رطل لَ مْ مو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َبكَر ُمُن

 َناَك مل َدَو ِهَْلَع هللا ىَّلَص ئبْلا نأ ِساّبَع نبا ِنْتَر .رثصلاَ ندوة كاَوَط هر

 دن داب مز ماس هلع هللا ىله ىو ءتيِدَحْلا ىئمب َماَقأ ام ِةَلْيَل َّلُك َتْيَبْلا ُروُرَي

 ْمُكيئاَفِس ىّلَع سائلا ميمي أ الولف ٍبلطُمْلا ِدْبَع يب اوُعِْا َلاَقَق اَهيَلَع َنوُقْسَي ٍبِلَطُمْلا

 مو .مِئاَك َن َرهَد َبِرَشُق ِساّبَع نبا ٍةَياَوِر يِفَو .هلِم َبِرَشُن اَوُلَد ُهوُلَواَنُف مكَعَم ُتْعَرَتَل

 .ٌحيِحَص ٌفيِدَح ّْلُك يِنَو ىتوب َليِقَد كي يقوي وهلا َملَسَو هلع لا ىلَص لانوس

 ا زنا يهز يرشلا مك ل اهب َتْكَنُق ىتي ىلإ مْ سو ِهْيَلَع هللا ىّلُص ْعَجَر من

 ليِطُيَف هي يالا ىلوألا دنع ْفِتَي ٍةاَصح ْلُك عم ريكي ٍتاَيَصَح عبَسب ٍةَرْفج ُّلُك ٌسسمْشلا ِتَلَز

 ِنَعَو .ةَمقاَع ٍثيِدَح نم واد وُبأُهاَدَر ادن ْفِقي ال ةلافلا يَِْيَوَُْصعَيَ امهبف َمَِقل

 . اًعِجاَرَو ابِجاَذ اَهِيَلِإ ىَشَم َراَمِجْلا ىّمَر اذ | َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىّلَص ناك يِذْرلا َدنِع َرَمع نْ ا

 نوفر



 ةَبَقَعْلا ةَرْمَج يِمْرَيَو ىَطْسْوْلاَو اَيْن | نْيَتَرْمَجْلا يِي َةَلْبِقل هلا ُلبْقَتْسَي َقاَكَو ٌدْواَد يبأ ٍةَياَوِر يِفَو

 ين نب

 ٍقيِرْمدلا ماَيَأ َيِمَر َلَمْكَأ نأ َدْعَب ءانالْلا َمْوَي 2 َدعَب ْمُلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص ٌضانأ م

 ّوُهَو 3و ِةَرْبْغَمْلا ىَلِإ نْيَِلَبَجْل أ ّنْيَب ام ُهدََحَو ا 9 ٍبضَحُمْلا ىَلِإ | ِنْيَمْوَي يِف ُلجَعَتَي م
2 

 ً نأ ْنَعَو هلك ىلع اكو ةلثخ بم بْرَص ذك ياا | ةلؤت دول انثك يبب تَِ م

 ٍبّضخُمْاب دف د دك مك هاقِعْلاَو بِرَْمْلاَو َرْضعْلاَو رولا ىَّلَص َهَلَسَو هيلع هللا ىّلَص بلا

 هللا ىَّلَص َلَحَتْرا ْمُن . عادَوْلا فاَوَط َرُه اَذُهَو ُيِراَخُبْا ُهاََر هب َفاَطَو تلا ىلِإ ٌبِكَر مث م

 علم ٍحيِحَص يو ةكيَبُش ٍباَب دن َيِهَو ىَدُك نم جَرخَ قلبي ِدَمْلا ىّلِإ اًعِجاَر َمّلَسَو ِهْيَلَع

 ُمْوَقْلا ِنَم َلاَقَف ِءاَحْوَدلاِب اًبُك اف فل سَ هيلع هللا ىّلَص هلأ سابع نبا ٍيِدَح نم ري

 اي ْتْلاَقَف ٍةْفَحِم يِف اَهَل اًيبَص ٌةأَرْما ٍتَعَمَرَف ِهَللا ُلوُسَر َلاَق َتْنَأ ْنَم اوُناَقَف َنوُمِلْسُمْلا اوُناَق

 7 .ٌرخَأ ِكلَو ْمَعَن َل خخ اذه للا لور

 امل اليل ةئييملا َلْدَي القل اهي تاب ةيلُشلا يل مْلَسَو لع هللا ىَلَص َلَصَو

 ىَلَع ُوُهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكَلُمْلا ُهَل ُهَل هَل َكيِرَش آل ُهّدخ و ُهَّللا الإ لإ ال َلاَقَو اًنذالَ ربع د تلا أ

 هَدْبَع َرِصْنَو ُهَدْعَو ُهَللا ٌقَدَص َنوُدِماَح ائْبَرِل ٌنوُدِجاَس َنوُدباَع وُبِاَت نوُِآ يدك ٍءْيَش

 ةَرَجْشلاَو َوُهَو ٌفوُرْغَم ٌناَكَم ِسْرَعُمْلا ٍقيِرَط ْنِم اَراَهَن كي ةئيِدَمْلا َلَحَد مث ُهَدْحَو ٍتاَّرخألا َمّرَمَر

 اَنأ) و ٍةئبَملا نيلي ةئس ىَلع كَم ىلإ هبا يِ َمُلَسَو يلع هللا ىَّلَص اهب تاب يب

 دان ْنَع َهُواَد يِبأَو ُيِذمرتلا نسر ٍنْيَحيِحَّصلا يِفق :ُعَبْدَأ ّيِهف (َمْلَسَو ِهيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْرَمُع

 رمش عَ ماو هاو هج لاق ملسوِلَع هللا ىلَص هلا ُلوُسَر يح مك املأ ُتْلَأَس لا

 ٍنْيَئُخ َةَميِلَغ َمَسَق ْذِإ | ٍةَئاَرْغِجلا َةَرْمْعَو ِهيجَح ْعَم ٌةَرْهْعَو ِةييْيَدحْلا َةَرْهْعَو ِةَدْعَقْلا يِذ يف ٌةَرْمُع

 . ٌيِذِمرَتلا َِياَدِر ُطْمل اًدهَر

 عباسلا عونلا

 ٍراَمْغَتْساَو هِئاَعَد 0 هتَيِعْذَأ ْنِم 5 ٍةَذَب ركذ يف

 مْلَسَو ِهيَلَع هيْلَع ُهَللا ىَّلَص ِهِتَءاَرِقَو

 وُبَأ ُهاَوَر َكِلُذ ىَوَس اَم ُعَدَيَو ِءاَعّدلا َّنِم مياَوَجْلا ٌبِحَئسَي ٌمالْسلاَو ُه ٌهَالَّصلا ِهْيَلَع َناَك

 وأ ٌةَحِيِحَّصلا ٌدِصاَقَمْلاَو ةَحِلاَّصلا ضاَرْغَأْلا ْعَمْجَت يِيَّلا عِباَوَجْلاَو « .ًةَشِئاَع ِثيِدَح ْنِم َءُراَد
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 ِهِئاَعُد يِف ُلوُقَي َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَكَ .ٍةلأْسَمْلا َتاَدآَو ىَلاَعت هللا ىَلَع هاتثلا ُعَمْجَ

 يل ْحِلْصْأَو يِشاَعَم اًهيِف يتلا ٍياَيِنُد يِل حِلْصْأَو يرئأ ُةَمْصِع َوْه يِذْلا يبيد يِل ْحِلْصَأ ْمُهّْلل

 لُك ْنِم يِ ٌةَحاَر َتْوَمْلا ٍلْعجاَو ِرَْخ ْلُك يِف يِ ُةداَيز ًةابَحْلا ٍلَمْجاَ يِداَعَم اَهَِلِإ يتلا يت 1
 امي يَا ْمُهّللاُلوُقَيَمَلَسَو َِْلع هللا ىَلَص َناَكَو «ةَرْيَرْه يبأ ِثيِدَح نب ملم ُهاَور يش

 له ٍلاخ نم هللاب ٌدوُعَأَو لاح ْلُج ىَلع ِهَلِلُدْمَْلا اًمْلِع يِندزَر ينفي ام يِنئّْلَعَو ينل
 . ٌةَرْيَرُ يأ ِثيِدَح ْنِم ُيِذِمْرتلا ُهاَوَر ِراّئلا

 اَنِقَو ٌةئَسَح ٍةَرِحآلا يِفَو ٌةكَسَح اَيْنُدلا يِ اكيآ اَنْبَر َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِئاَعُد تأ َناَكَ

 آلَ يْنِعَأ ٌبَر ُلوُقَي َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص ُناَكَو ؛ِسّنَأ ٍثيِدَح ْنِِناَكّْشلا هاو ٍراثلا ٍباَذَع

 ىَعَب ْنَم ىَلَع يِنْرّصناَو يِنِدهاَو ْيَلَع ركن الو يِ ْرُكْماَو ّيَلَع صنت ًالَو يِنْرُصُناَو ُىَلَع ْنِ
 ُبَر اَبيُِم اَهاَوَأ َكِيَلِإ اًيْخُم كَل اًعاَرْطِ اَبِماَر كَل اًركاَذ َكّل اًرِكاَش َكَل يِيْلَعَجا ُبَر ْىَلَع

 للْساَو يبلق ٍدهاَو يِلَسِل دْدَسَر يبس ثْبلَو يد ْبَجَأَو يبوح ْلِسغاَو يتتؤُن لب
 ْمُهّْللا ُلوُقَي َمُّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص َناَكَو . دا ةَيِخْسلاَ . ٌيِذِمْرُتلا اَوَر يِرْدَص َةَميِحَس

 َكِتْرِعِب ٌدوُعَأ ي ذإ ْمُهَللا ٌتمَصاخ َكبَو ُتْبنَأ َكِئَلِإَو ُتْلُك 0

 نبا نَع ٍناَخْيّشلا ُهاَوَر َنوُنوُمَي هي ٌسْنِإلاَو ُنِجْلاَو ُتوُمَن آل ْيَسْلا َتْنَأ يِبْلِصُت ْنَأ هلإ آل

0 

 ىَنِعْلاَو َفاَمَعْلاَو ىَقْتلاَو ىَدُهْلا َكلأْسَأ يّئِإ ْمُهّللا ُلوُقَي 5 ا كل

 زا للا ُوَُي َْلسَو يع هللا ىَلص ناك .ٍدوُعْسَم نبا ِثيِدَح ْنِم ُيِذِمْرَتلاَو مِلْسُم ُهاَوَر

 يِلْزَمَو يّدج يل ْرِفْغا ّمُهْل يلب ب ملأ تأ انو يرثأ يف يفاشإت يلفت ينيب يل

 اَمَو ٌتْرَرْسَأ امو ُتْرَخَأ اَمَو ُتْمّدَك اَم ام يِل زِفغا ْمُهْل | يِدنِع َكِلُذ لُكَو يِدْمَعَر يِبَطَحَ

 هاَوَر ٌريِدق ِءْيَش لك ىَلَع َتنأَو ُرْخْوُمْلا َتْنَأَو ُمَدَقُمْلا َتْنَأ أ يم هب ٌمَلع َتلَأ امو ٌتئَلْغَأ

 بوق بكم ا َمْلسَو هيلع هللا لص دواعش ركنأ ناكر .ىَّسوُم يبأ ِثي ؟يدح ْنِم ِناَخْيّشلا

 ,َمَلَس مَ ٍثيِدَح ْنِم يِذِمَْل هاَرَر َكِنيِد ىَلَع يِبلَت ثِ

 يَرَصَيَو يِعْمَس يف يِنِفاَعَو يِدَسَج يف يِنفاَع ْمُّللا َلوُقَ مَُسَر هلع هللا ىَلَص َناَكَ
 ا يل هل لإ | ال يي َتِراَل اَمُهلَجاَ

 ِءاَمب َياَياَطَح ُلِسْغا ب ُلُقَي َمْلَسَو ِهَْلَع ُهللا ىَّلَص َناَكَو «ُيَِِلا ُهاَرَر َنِمَلاَعْلا بر ِهلِل

 َناَكَو ُيِئاَسْنلا لود ينثلا نب تنل َبْوْنلا َتِيْقَن اَمُك اياَطْخْلا َنِم يِبْلُك ِقْنَو دَرَبْلاَو جْلُكلا
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 ٍنيِكاَسَمْلا ٌبُْحَو ِتاَرَكدْمْلا َكْرَتَو ِتاَرْيَخْلا َلِْف َكّنَأْسَأ نإ ُْهّللا ُلوُقَي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص

 .اطَوُملا يف ْكِاَم هوَ ٍنوُفم ريع َِيلِإ ينضيفا ةئقف مق تذْأ اذَِو

 َسْمْشلاَو انكَس للا َلِعاَجَو ٍحاَبِْإلا قلن ْمُهّللا وُ ْدَي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو

 يب يِنْلَوَتَ وُ يِرَصَبَو يِعْمَسِب يِنْعِتمأَو رْمَمْلا ّنِم يِنيْغَأَر َنْيَذلا ينَع ٍضْقا اناَبْسْح َرَمَقْلاَو

 ّنِم كب ُدوُعَأ ي | مُهّْللا ُلوُقَيُ ُةَوَعَتي مْلُسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو ْطَوْمْلا يِف ُهاَوَر َكِلِيِبَس

 ايخملا ةن نم كب وغأو ربقلا باذع نب كب وغأو للخبلاو مرلاو نيا لَسكلاَو رخل

 ْمَهلا َنِم كب ُدوُعَأ ين | هللا َدٌواَذ يبأ ِةَ ةَباَدِر يِفَر سْنَأ ِثيِدَح دح ْنِم ِناَخْيَّشلا ُهاَوَر ِتاَمَمْلاَو

 مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َناَكَو . .ةنِشَو ةلقي يذلا ُعَلََو ءيلاجزلا عونا ِمَلَصَوِنََحلاَ

 واد يأ هاد ماقشألا ِءيّيَسَو ٍنوُنُجْلاَو ٍصَرَبْلاَو ماَذَجْلا َنِم كب دوم ها

 اَم ٌرَش ْنِم كب ٌدوُعَأ ين | ْمُهّللا ُلوُقَي َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َّناَكَو . ٍسْنأ ِثي ثي ُنِئاَسّنلاَو

 . ةْشِئاَع ِثيِدَح ْنِم ٌمِلْسُم ُهاَوَر و لف عل ام وش نيو ليغ

 آل ٍءاَعْد ْنِمَو ُمَسْخَي آل ٍبْلَق ْنِم كب ُدوُعَأ ين | ْمُهللا ٌلوُقَي مْلَسَو ِهِيَلَع هللا ىّلَص َناَكَ

 يِاَسلَو يِِرْلا ار علا ولم نم كب دو ُمَمَي أل ملي ْنِمَو ُعَبْشَت آل ٍسْفَن ْنِمَو ُعَمْشُي

 ْنِم كب ُدوُعَأ ين | ْمُهَّللا َلوُقَي َمْلَسَو هِنَلَع هللا ىّلَص ٌناَكَو ءِصاَعْلا ِنْب وِرْمَع ِنْبا ِثيِدَح ْنم

 ْنِم َدْواَد وُبَأَو ميسم ار كيَخَس عنبر ل ْكِتَمْقِن ِةَأْجْفَو َكِتيِفاَع ٍلُوَحَت دو َكِيَمْعُي ٍلاَوَز

 رْمَمْلا َنِم كب ٌدوُعَأ ين إ ْمُهّللا ُلوُقَي َمْلَس َو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو .اًضْيَأ وِرْمَع ٍنْبا ٍثيِدَح

 اكو «ةريَرُم يبأ ٍثبِدَح ني ام ازد ملأ زأ ملأ ذأ نب كب دوو دلو لاَ

 وبأ ُهاَوَر قالخألا عوسو ٍقاَقْتلاَو ٍِقاَّْشلا َنِم كب ُدوُعَأ ين | مُهّللا ُلوُقَ هب َمْلَسَو َو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص

 .اًضِنأ َةَرْيَرُه ىبأ ثيِدَح ْنِم ٌدٌواَد

 مئيمرضلا شب لإ وجا َنِم كب درع يإ ْمُهْللا ُلوُقَي َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَر

 ةَرْيَرُه يبأ ِثب بيِدَح ْنِم ُيِئاَسّنلاَو َدُواَك وُبأ ُهاَوَر ُةئاَطِبْلا ٍتَسْنِب اَهّنِإَق ةَناَيْجْلا ّنِم َكب ُدوُعَأَو

 وذم ََلَعَو نيا ةَبلَع ْنِم كب دوْعأ ين | ْمُهّللا ُلوُقَي َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّنَص َناَكَو .اًضِئَأ

 َنِم كب ٌدوُعَأ ين أ مهلا لوف مَلَسَو هع هللا ىَلَص ناد هن راَسَنلا ُهاَوَر ٍءاَدُهَألا ةَناَمَشَو

 ناَطْيشلا يِبطْبسَتَي نأ نم ْنِم َكِب ُدوُعأَو مَرَلاَو ٍقَوَحْلاَو قَرَكلا َنِيَو يدرْتلا َنِب َكِب ٌدوُعأَو مْدَهلا

 واد وُب ُهاَرَر اًعيِدَل َتوُمَأ ْنأ َكِب ُدوُمَأَو اًبْدُم َكِليِبَس يِف ٌتْمَأ ْنَأ َكب ُدوُعَأَو ِتْوَمْلا َدْنِع

 ٍسْنِإلاَو نجلا ِنْيَع ْنِم ُذْوَعتَي ْمْلَسَو ِهِنَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَو ِءِرَسَيلَأ يبأ ِثيدَح ْنِم ُيَئاَسْنلاَو
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 000 ل 0 م م سم علا يب كوادر ل
 . ُيِئاَسْنلا ُهاَوَر كلذ ىّرِس ام َكَرَثَو اًمِهب ذحَأ ِناَنْذْوَعُمْلا ِتْلَرَن امْلَق

 ملت عوروشل يف كلتش ا مهلا لك تؤ فا اإ م دو ِهْيَلَع ُهّللا ىّلَص َناَكَو

 ُلوُقَيَو َنْيَسْحْلاَو ّنَسَحلاُةْوَُي َمُلَسو ِهيَلَع هللا ىّلَص َناَكَ وا وُ ُاَدَ ْمِهِروُرُش ْنِم كب

 57 ٍناَطْيَش َّلُك ْنِم ٍةَماَنلا هللا ِتاَمِلَكِبٌدوُعَأ ٌقاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإ اًمهب ُدْرَعُي َناَك اَمُكاَبَأ ١

 أل بكا ذنب وغذت ماشا ٌمَالَّصلا ِهْيَلَع ّناَكَو ؛يِلاَو يابا اَنْ لك نم

 ِتاَّوُمَّسلا ب هللا الإ لإ ال ٍميِظَعْلا ٍشْرَعْلا ْبَر و ُهّللا الإ | هلل أل ميلا يظل هللا لإ ؛ 1

 ىلإ ُهَسْأَر َعْفَر ٌرْمأ همه اَذإ ُمالَسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َناَكَو «ميِرَكْلا ِشْرَعْلا ُبَرَو ضْرَألاَو
 ٌمالَّصلا ِهْيَلَع ٌناَكَو . ةَرْيَرُه يبأ ِثيِدَح ٍدَح ْنِم يِذرلا ُهاَرَر ٍميِظَعْلا هللا َناَحْبْس َلاَقَ ِءاَمّسلا

 ءسّنأ ِثيِدَح ْنِم َدْواَد وُبَأ ُهاَوَر ٌتيِفَتْسَأ َكِتَمْحَرِب موُبَك اي يح اَي َلاَق ُدَْأ ُهَبَرَك اَذإ ُمالّسلاَو

 ىَلَع تلكَ لف دمحم اي لاق ليج يل لكم الإ ْرْئَأ ينير ام ٌمالَسلاَر هللا بَ َلاَقَ
 مَ كلشلا يف يرش هل نكي خلو الو اج لمت ؛ مل يلا لل دمَحْلاَو كب وُمَي آل يِذْلا يَحْلا

 .ةَريَرُه يبأ ْنَع ُيِناربطلا ُهاَوَر اًريبكت ُهُرْبَكَو ْلّذلا نم ّىِلَو ُهَل ْنُك

 َتْنُأ ِةَلاَضلا َيِداَمَو ِةّلاَّصلا ُداَر ّْمُهّللا ِةّلاَضلا يِف ُلوُقَي َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َناَكَر

 ُهاَوَر َكِلْضْنَو َكِئاَطَع ْنِم اَهّْنِإف َكِناَطْلُسو َكِترِعِب يِتَّلاَص ّىَلَع ُدُدْرا ِةَلالَّصلا َنِم يِدْهَن

 ٍنِطاَبب اًذَكَه وُهْدَي َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ْناَكَر رَمُم ِنْبا ِثيِدَح ْنِم ٍريِغَّصلا يف ُنِنَرَبّملا
 لا اَعَد يِراَخُبْلا َدنِع اَمَك ُيِرْعْشَألا ىَسوُم وُبَأ َلاَقَو سْنَأ ْنَع َدُواَد وُ ُهاَرَر اَمِهِرِهاَظَو ِهْذَك

 ُمكاَحْلاَو دَمْحأ ماَمِإْلا ىَدَرَو هْيَطِنِإ سايب تْيَأَر ىّقَح ِهْيَدَي َمَْر مَ مَلَسَو َِْلَع هللا ىَّلَص
 ُهَجاَم نبا ٍةَياَوِر يِفَو هِئَبِكْنُم َوَُذَح ِهْيَدَي ْمُفْرَي ناك َمْلَسَو هْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَنأ َُواَد وُبَأَر

 امم اَمهتوطُب َلَعَجَو هيك ْمَض اَعَد اذ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َناَك سابع نبا ىَوَرَر اَمُهْطُسْيَر

 . ةَهجَو يلب

 اَمأَو) ُرْبَح هيف ٍيِوُر ْدَقَف اًهَجِراَخ ان ٍالّصلا يِف ٍتوُنُقلا يِ ُهَهْجَو اًمهِب ٌحَسْمَي الو ز

 ٌمُهْللا مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص يلا يِل اَعَد َلاَق سن ذأ ْنَع ٍدْعَس نبا جَرْخَأ ْدََق (ِهئاَعُد ٌَباَجِتْسا

 يب ليحتل يترعك كو نيئاذ لاو بلص ني ثلقذ ذقك هل راو هن لأ لوو اله

 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص اَعَدَو .ةَعباَولا وُجْرَأَو ةاّبَحْلا ٌتْمِيَس ىَّنَح ُتيِقَب ُدَقَلَو نْيَن ُْيَترَم ةَئّسلا

 َلَسْرَأَ .ركسم نبا اذ ارد نوئامت هل ةلزك هيلو يف ل كري نأ لوألا ع 8 ةعيبز نإ كِل

 ُهْنَع ْبِهْذأ ٌمُهْللا َلاَقَو ِهْيئْيَع يف َلَمَتَك َدْمْرَأ َناَكو َرْبْيَح َّمْوَي ٌيِلَع ىَلِإ مالَّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع

0 

 اا
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 . ياَئْيَع ُتْذِمَر الو مْوَيلا َكِلذ ُذْنُم اَدرَب َالَو اًرتَح ُتْدَجَو اَمَق َلاَق َدَرَبْلاَو دَحْلا

 يل َمْلِع آل هللا َلوُس راي َلاَثَق اًيضاق ِنْمَيْلا ىلإ اًيِلَع َمَلَسَو ِهْيْلَع ُهَّللا ىَّلَص ٌتَعَبَو

 لاق ُهَئاَسِل اَسِل تب هبل ٍدها مُهّللاَلاَقَو هرْدَص ىَلَع ُهَدَي َبْرَضَف هل اَنَدَك يو ن ٠ لاقت ءاضقلاب

 مْلَسَ هْيَلَع ُهَللا ىّلَص َداَعَو . .ُهريَعو دوا وأ ُهاَوَر ٍنْيتلا َنيَب ِءاَضُق يِف ُتْكَكَش اَم لاو ٌنِلَع

 دب ْعجَولا َكِلَذ يِ داع امك يلع لق ْمُك لَم مث ِِفاع ْمُّللا ها مهلا َلاقَك ضْرَم نم أم ايِلَع
 نم

 ّعْذا يأ ع َنِاَي َلاَقك َمُلَسَوَِِلَع ُهَللا ىَّلَص ْيْلا ُهداَعَف ٍبِلاَط وُبَأ ضِرَمَو ٌةُرْيَغَو مكاَصلا ُهاَوَر

 ْنِم ٌلُخ يأ طش اَمْنأَك ٍبِلاَط وُبأ ماَقْق يْنَع ٍفْشا ْمُهّللا َلاَقَف يِّيِفاَعُي نأ ُدْيْعَت يَدَلا كير

 هللا ْتغَطَأ نيل ُهامَع اي تْنَأَو لاق َكْعِطُيل ُدْبْعَت يِذلا َكْبَر نإ يأ َنباَي لاق ٍلاَج

 اقف سابع نذل َمْلسَو يلع هللا ىَلَصاَعدَو «سْنَأ ٍثيِدَح ْنِم ُهدْيَغَو يِقَمِتَبْلا ُاَرَر َكَئَعِِطُيَ

 . يِوَعَبْلا ُاَوَر ٌليوأتلا ُهَن َُمَلَعَو ةَمْكِحْلا ِساّبَع َنْبا ٍطَْأ ْمُهَّللا يذلا يف ُهْهقَ ْعُهْللا

 , َنيِرْسْفُمْلا ٌسيِئَر َمْلِع أرَ ملا ربح ناَكف تاتكلا ُهمْلَعْمُهّلل يرحب يِفَ

 7 0 ُهَدَشْنَأ امل ٌيِدْحَجبْلا ٍةَعباَلِل َمْلَسَو + ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص َلاَكَو ءِنآْرَقْلا

 نَسْحَأ ْنِم َناَكَو ِةَكَس ٍدَئاِم ْنِم ُدَثْكَأ بَل ىَتأق كئاكشأ هللا ٍطِقْسُي ال يأ لاق هللا صضْضْنَي ال

 ردياوك حدك يف ام تطأ وُرْمَع ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهاَقَسَو ٠ «ُيِقَهَِبْلا ُهاَوَر اًرْعَك سائلا

 ٌةَكَس ٌنيِعْسَيَو و انالث علق لمح مهلا مَسَو هلع هللا ىْلَص لاق اح هام ذئب ٌةَرْعَّش هيف ىَأَرَف

 يبل ٌبْلَح اًيِدوُهَي : نأ ٌرَمْعَم ىَوَرَر ءُدَمْحَأ ُمامإلا ُهاَوَ ُءاَضْيَب ةَرْعَش ِدِسْأَرَو هيي يف اَمَر
 يصوم

 ا

- 0 

وا لدمج مهلا لانها ملَسَو هبَلَع هللا ىَلَص
 بَ ملك ةئَس نيني شاَعَو رش 

 يللا ىَفَس ْذَكَو ْيِعاَرُخلا تمَحْلا نبال مالَسلاَو ؛ ٌهالَّصلا ِهْيَلَع َلاََو ٌةَبّيَش يبأ نبا ُهَجَرْخَأ

وم باع همم علا ابل َمّلَسَو هيَ هللا ىَلَص
 َور ءاَضِ ةَرْغَش ري ْمَلَو كس قوُاعَ ِهَِلَع ث

2 
 01 أ

. 

 لع هللا ىَلص اهيل ظنك عوجلا نب ٌةَرفصلا اَهَالَع ذَقَو اَهْنَع هللا يِضَر ٌةَمِطاَف ٌةُنَءاَجَو

 لاق ٍدمَحُم نب َتْنِب َةَمِطاَف عجن ل ٍةَعاَجْلا َْعُِْم ْمُهّللا َلاَق مَ ؟ اًهِرْدَص ىَلَع ُهَدَي ْعَضَوَو َمّلَسَر ّ

 ْثْلاَقك ُدْعَب اَّئيِقَكَو اهو يف ة ٍةَرْفصلا ىَلَع ُمّدلا اَملَع ْدَقَو و اَهْيَلِإ تْزَظنُك ٍنْيَصْحلا ُنْب ُكاَرْمِع
 اا

 ٍدْعَجْلا ِنْب َةَوْرُعِل مالْسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع اَعَدَو ؛ُيِنيِئاَرْفْسِإلا ُبوُقْعَي 6 ب ُهَرَكَذ ٌناَرْمِع اي ٌتْعج اَم

 لات اف ثضبو لإ طق نيش ُ ُتْيَرَتْشا اَمُف لاق ِهِبمي ِةَفْفَص يف ُهَل كِراَب ْمهّللا َلاَقَك ْيِِراَْلا
 لم صوم يس

2 

 امك َلاَق ابدْيَم ٍدْهَم اًيِداَم ُهلَعْجاَو ُهَْبَت ٌمهّْللا هِرْدَص يِف َبَرَضَو ٍلْيَخْلا ىَلَع ُتْبَي ُتْبْنَي أل َناَكَو ٍريِرَجِل
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 ةَرْعُدلا َباَجيُم َناَكَف ُهَْوَعَد ْبِجأ ْمُهّللا ِصاّقَو يِبأ ِنْ : ِلْعَسِل َلاَقَو ءُذْعَب ِسَرْف ْنَع ُتْعُ

 .ةرْيَغَو ُيَقِْنمْلا 9

 ُهَئْسُت ٌبيِصُأ نأ ٌتْوَجَرَل اًوجح 5 ُتْعْفَر ْوَلَف َلاَق ٍةَكَرَبْلاِب ٍفْوَع نْب ن نمخؤلا ِدْبَعِل اَعَدَو

 َرهْلِعْلا اوُلُكأ ىّبَح اوُطَحْمأَكَرَضُم ىَلع َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص اَعَدَو «ُنِقهَلا هر دّصِف زأ اَبَهَذ

 سهل يبأ نب يع ىلع َمْلَسَو هلع للا ىَلَص اد .شْيَرُف ُهْتَفطْعَتْسا ىّتَح ٍرْبَوْلاِب ُمُدلا َوُهَو
 ْنَعَو ٠ . يالا ٍدِصْقَمْلا يف ُهُِْق ْتَم ثق ُدَسلا تق كبالك ني التل طْلس ملل لاق

 ٍرْمَحْلا ٍبْرُشَو بّرَطلاب ّعَلوُم ٌوُرئا ين | وللا َلوُسَر اَي ُتْلُق َناَمُه ضْوْأب َناَكَو ٌيِئاَطلا ٍنِزاَم

 فاق ْدَلَو يل كلو َلاجْرلاَو َيراَرذلا َنلَره أَو َلاَومألا َنبَمْذأَف قوَسلا انْيَلَع تحلو ِءاَسْلاَو

 هِأَع هللا ىَلَص لاق اَدَلَو يل ب َبَهَيَو ِرطَمْلا يأ اًيَحلاب يِئيِتَبَو ُدِجَأ اَم يّْنَع بِهْنُي ْنَأ هللا

 ُنِزاَم َلاَق اَدَلَو ُهَل ْبَه بَ احل ِهَأَو لالا ماَرَحْابَو نارا ار اَرِق بطلاب ُهَلِدْبَأ ٌمهّللا َمّلَسَو

 داي يل ُهَللا َبهَرَو رياح مب تجدر لامع ْتْبصْخَأَو ُدجَأ كلُ اَملُع يلع هللا بدأت

 . ْيِقَهِتَبلا ُةاَوَر ٍنِزاَم َنْن

 مخ ىاث

 ىَلَص لاَ اَهْيبو هَ ْلُجَو مَ ٍةَلْخَت ىلإ ىَلَص َكوُبب مَلَسَو يلع هللا ىَلَص َلَر اًمَلَو

 لَكَأَو (ُنِقَمِتَبْلاَو اَدُواَد وب او مكي ملف ذقت هر كَ أ هللا َعطْق اننا طق َمْلَسَو هيلع هللا

 تنطقنا أل لا غيليتشأ ٠ 5 فيمي لغ أسوأ لا ىلع لاق هلام دلع لج

 ةيِواَعُم اَي َلاَقَك اَمْوَي ُهَقيِدَر ُةيِواَعُم َّناَكَو (رْيَمْلا يِعاَر ْنْب ُرْسُب ُلُجْولاَو ُدْعَي هي أإ اَهَعْكَر اَمْق

 ع للا ىلَص لاو يابا الو امل لما هلا لاق ين ل كلب يي ان

 ُءاَقّْشلاَو .ٌتْوَمْلا ىَنَمَتَ ب ايِقَش اًريبك اَحِيَش ٌكرذأَك ُهَءاَقَبَو ٌهءاَفَس لِيَ مُهّللا ناورَ يِبأل َمْلَسَ

 مالشإلا لو يف ُهلبإ َمُلَسَو هْيَلَع ُهللا ىَّلَص يللا َلَحَدُن لبإ | ّيِعاَر َناَك َكاَرَْن وُبَأَو ُبَعَنلا ام

 .هَل َرففَتْساَد ملأ م ْيَلَعاَعدُف اهم ُهَجَرْخَأف شَْرُف ْنِم َبَرَه ام

 َناَكَف «هُراَفْغِتْسا اًمأو) .ْبَجَتْسُي ْمَلَف ِءْيَشِب امد َمْلَسَو ِهْيَلُع ُهَللا ىّلَص ُدنأ لقب لَو

 اَوَد رم َنيِعْبَس ْنِم رك ٍَيْلاَو ميلا يف ِهْيِإ ُبْْيو هللا ُرفْفَعْسَي َملَسَو ِهَِلَع هللا ىّلَص
 رهفَتسأ لوفي ْمأَسَو هلع هللا ىَلَص يلا عم َعمَس ُهلأَرَمُع نبا ِنَع ُيِئاَسْنلا َجّرْخَأَ . ٌيِراَخُبلا

 هع ُهَلَو ٍةرَم م َةَناَم م رْثَي ْنأ َلْبُق ٍسِلْجَمْلا يِ ؛ ِهَْلِإ ُبوُنأَو َموُيقْلا يَحلا َوُم الإ هلإ آل يِدَلا هللا

 لع و يل زا ب ُّبَر ٍِسِلِجَمْلا يف َمْلْسَو هلع ُهللا ىّلَص هللا ٍلوُسَرِل ُدعنَل انك ْنِإ اًضِأ
5 

 هبَلَع هللا ىَلَص وللا َلوُسَ نأ َهَرْيَرُم يِبَأ ْنَع اًضْبَأ ٌجَرْخَأَو .ةرَم هلام ُدوُنْمْلا ُتاَويلا تْنَأ َكُنإ

1 



3 3+ 

 امم مْوَيْلا يف ِْيَلِإ ُبوُثأ أ ينإك هللا ىلإ اوُبوُث مالا اَهَُأ اي َلاَقَك سائلا ْعَمَج مّلَسَ

 0 ٌراَهْظِإَو هيمأل ٌميِرَْ ْدَت ْمالَسِلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهُراَمْعَتْساَو ُُؤاَعُدَو

1 

 م

 هَلَسَو هيلع هللا ىّلَص يلا ىلإ 0

 ىَلَع اَنَأَو َكُدْبَع اَنَأو يِبَتفَلَح َتن الإ هل | آل يِبَر تن ْمُهّللا ُدْبَعْلا َلوُقَي نأ ٍراَفْغَتْسألا ُدْيَس

 ل ل في فَ اَم يش نك ةومأ ثفطتما ام عَ ُكِدْهَع

 لبق ِهِمْرَي نِم َتاَمُف اَهِب اَنِقوُم ٍراَهّنلا نم اَهَلاَق ْنَم َلاَق َتْنَأ ألإ َبوُنذلا ُرِفْنَي أل ُهنِإَف يل زِفْغا

 لأ نم وك حبي نأ لبق تام اهب اقوم ليا نب ال نمو جلا لفأ نم هَ يي ذأ
 ناك (اهّتِْصَو ٌملْسلاَو ةالّصلا لَ ارق اًمَأَو) .ُلَضفَأْلا يِم ةّيئبَكْلا هذه نأ نيك ةكجْلا

 ٌةَمَْلَس ةَمْلَس م اَهُتَتْعَنَو . سنأ ْنَع يِراَخُبْلا ُهاَوَر ٍميِحّرلا ُدُمَيَو يخلو دو لا مشي ذم ادم 8 قر

 اضاع نأ كت ُهدْيْغَو َدُواَد وُبَأ هاَوَر اًقْرَح اًفْرَح ٌةَرْسَنُم َرِق اَهْنَع ُهَللا َيِضَر
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 ْفِقَي من ١[ :ةحتافلا] 4َنيِمَلاَعْلا ب هلل ُدْمَحْلا» َلوُقي ُهنَءاَرِق ة ّمِطَقُي ُمالَّسلاَو

 34 هلع هللا يضر ةضفح ثلكَ . ٌيِذمْرَتلا ُهاَوَر ْفِقَي ْمُث [؟ : ةحتافلا] «مهجزلا ن نمخرلا#

 ُاَرْبْلا َلاَقَو ْمِلْسُم ُاَوَر اَهني اًهثِم ٌلَّوْطَأ ْنِم ٌلوظَأ نوُكَت ىّمَح ةووشلا ثري ْلَسَو ِدْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 ذأ اًئْوَص َنَسْحَأ اًدَحأ ُتْعِمَس اَمُق ِنوُتيرلاَو ِنيبلاَو ِءاَمِعْلا يِن افي : لَو يع هللا ىَلَص نا

 ارز ىلطي مس يلم هلا ىلا هال لور مس لَ لا ىلَص ل او

 ١[ :حتفلا] اني احسن كل اتخت نإ زق يف عشا مَ مجرات يأ وَ مجد

 ول َلاَق َكِلْذب ُهَ رْبْخَأ الف ٌيِرَعْشَأْلا ىَسوُم يِبأ ة ا 0 لاو هلل يلع متنا و

 ِساّبَع ِنْبا ِنَعَو ءاَئيِيزَت يِتْرَصِب ُهْيْرَو ُهقْسَح أ اًريبخت كَل ُهئْرْبَحَل ُةْعَنْسَت َكَنَأ ُمَلْعَأ ُتْنُك
 .ِتّْضلا ُنْسَح نقلا ةَيْلَِو ٌةَيَلِح ِءْيَش لكل َلاَق َمْنَسَو هِيَلَع هللا ىَّلَص كلا ْنَأ
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 رشاعلا دصقملا

 ٍهِدِجْسَمَو ِفيِرّشلا هرب ٍةَراَبِزَو مْلَسَو هلع ُهَّللا ىْلَص هاكر يلع ُهَمَمْحي لل ماَمْنِإ يف

 نسما ءاييللا هش يف ىلؤلا صيامي قيرفت ةرخألا يف هليضتل ٍفيِئُمْلا

 .ٍلوُصُم د الأ هيف ٍتاَجَردلا ىلغأ ىلإ تانج

 لوألا لصفلا

 نأ ملفا مُلسَو هيَ هللا ىَلَص هسذُك ةريظَح ىلإ هواوي ةتمفن هيا يف
 ىّلص هب ملأ ام أَو َرْيَُي ىّتح ِءاَيألا نب يبن ثْمي مل عنطلاب اًموُرْحَم نا اًمَل توم

 ا :رصنلا] 4خففلاَو للارض اج اإل هو و ِهلَجْأ باَرِيفاب َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 عادلا جم يِف ىئبي ّمْلَسَو هيَ هللا ىَلَ َوُهَ ٍرخْنلا ٌمْوَي ْتَلْرَن ٍةَروُس ُرِخآ ٌةَروُسلا هِلِه
 اذإ» لت امل يِِراذلا دلع سابع نبا ٍثيِدَح يد .اَمَْ َنِاَمْو اََحَأ ادب شاع لِ

 ْتَيِن ُلاَكَو ٌةَمِطاَف َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص هللا ُلوُسَو اعد ١[ :رصنلا] 4ُحْنَمْلاَو هللا ٌرِضَن َءاَج

 ٍلوُسَر ىلإ تيه حفتلاَو وللا رض اج اذِإ تل امل لاَف سابع ِنْبا ٍنَع َء نِئاَرَبَطلا ىَوَرَو

 ني يابو «َرِألا يف اكاهجا طق اك اَم دش د هن مَْسَو يع هللا ىَلَص للا

 يبت لإ تيت برب مسوي اللا ىلص يبل لاذ ةووشلا زحل تل ان | رياك تير

 ضف ملا اشلا عنكَ ؛يِبلا نملك راض ىتح ديت لس هيلع هللا ىَلَص هَ

 فني ٌمالْسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع َناَكَو نين ماَعلا َكِلذ ُهَضَرعك هرم لير ىَلَع ماع ْلُك آل

 رخّذلا َنِم رك : َنيِرْشِع ماَعْلا َكِلُذ يِف فكما ماع لك َناَضَمَر ْنِم َرخِاَوَْلا ّرْشَعْلا
 هع

 .ٍراَفْمَتْسألاَو
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 لَو ُموُقَي أل ِهِرْمَأ رجآ يِف م ْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُناَك اَهَنَع ُهَللا َيِضَر َةَمَلَس ةملس ُمَأ ْتَلاَقَ

 هَل ُتْلْقَ ِهْيَلِإ ُبوُنَأَو هللا ُرِفْمَتْسُأ ٍهِدْمَحِبَو هللا َناَحْبُس َلاَف الإ ْءيِجَي أَو ُبَمْلَي لَو ُدُْعُفُي

 يتْنَأ يف اًملَع ىَرَأَس يّنأ يِنَرَبْحَأ يبد نإ لاَ ميلا لبق هب وُعذت نكت مل ِءاَعُدب ومدن َكّنِإ
 ىّوَرَو ُهُرْيَغَو ريرج نب ُهاَوٌَر ٌةَروُسلا هم الث مَ ُهُدْفَُتْسَأَو و هدْمَحِب ب ّحّبَسأ ُهُقْبَأَ اًذِإ يّنَأَر

 ىلثُك ىلع َمْلسَو هِيَ هللا ىَلَص هللا َلوْسَر ىّْلَص لَك ٍرِواع نب بقع ٍثيِدَح نو ٍناَخْيشلا

 طرق مكين نيب ي "إ كاَقَق َربنمْلا عل م ؛ ِتاَوْمَْلاَو ءاّيخألل عدَوُملاَك َنيِنِس يِناَمَت َدْعَب د

 ُتيِطْعأ ذَ ذك ينو اه يِاقم يف انأَ لإ زلال يلإو صولا ْمُكدِعْوَم نو ديه ْمُكيل نأ

 ْمُكِبَلَع ىَنْخَأ يئكلَو يِدْعَب اوُكِرْشُت نأ ْمُكِيَلَع ىّفْحَأ ُْتْسَل :ل يّنِإَو ألا ٍنِئاَرنَح َحيِتاَمَم
 .اًهيف اوُسْئاَتَت ْنَأ ايْنُدلا

 لاك ريثما ىَلَع َسَلج مَلسَو يلع هللا ىّْلَص هللا َلوُسَر نأ يِرذْلا ٍديِعَس يبأ ْنَعَ
 وُبَأ ىَكبف ُهَدْنِع ام راما ُهَدْنِع ام ّنيَبَو ءاَش اَم اًينُدلا ٍةَرْهَز ْنِم ُهَِتْؤُي ْنأ َنْيَب هللا ُهَرْيَح اَدْبَع نإ

 سائلا َلاَقَو ُهَّل انْبِجَعَف َلاَق انِئاَهْمَأَو ائئابآب َكاَئْيَدَق هللا َلوُسَر اَي َلاَقَو هلع ُهَللا َيِضَر ركب

 ُهَيِتْؤُي ْنَأ نيب ُهَللا ُهَرْيَح < دبع نع مْلَسَو يلع هللا ىْلَص هللا ُلوُسَر خي خْشلا اًذه ىلإ اولا
 هللا ٌُلوُس ّر َناَكَف َلاَق اَِتاَهْمَأَو انياَبآب َكاَئْيََف ُلوُقَي َوُهَو ُهَدْنِع اَم َنِيَبَو َءاَش اَم اّيْدلا ِةَرْهَز ْنِم

 إ ملَسَو لع هلا ىله يبل لاق ب الغ ركب وأ اكو ريما مَ ل هللا ىلص

 بأ ُتْذَحنآل اليخ ضزألا ٍلْهَأ ْنِ اًدجْن ٌلْختُم نك ْوَلَو ركب وأ ِهِلَمَو ِهيَبْحُصب ْيَلَع سائلا نم

 ب يبأ ُهَح اطرح الإ اش كر اعرخ بجضعلا يب شي 9 مترا اركأ وجلد الخ رك

 . ٍناَنْيّشلا ُهاَوَر
2 

 2 راَدلا ُهاَوَر امك ّجَرَخ ُهنِإَف هيف تام يِذّلا ٍهِضَرَم ءاذيلا يف بطلا وبه ْتناَكَو

 ىّنَح ِهْيَلَع يور اَمُ ُهْنَع َطْبْه ِةَبْطْحْلا َدْعَب ْمُث ٍرّبْئِمْلا ىَلإ | ىَرْمَأ ىّنَح ِةَكْرِخِب سأّولا ٌبوُصْحَم
 يف تل ان رمش رج يب هلغأ باب ضو مسوي ل لص لاا الا

 ثا قفط اذه يلع هذ مك آل يلَمَلك ْمُكْكِسائَم ينَع اوُدُخ سائل لاَ ٍعادَوْلا ٍةمجَح

 كيد ٍِدَمْلا ىَلإ عاَدَوْلا ٍةََح ْنِم مالْسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ْمَجَر املك ٌعاَدَوْلا ُةَح ِهِذَل اوُناَقَف سائلا

 امل نأ او مهتم لاو ةكم نب هيرط يف ان هذ وامي ند عج

 ىّصَوَو هللا ٍباّتِكِب ِكْسْمَّتلا ىَلَع ضخ مث ب َبيِجَأَف يِبَر ُلوُسَر تأ ذأ كلوي ملم زب

 تي هِتْنَب ٍلهَأب

"8 



 رَمَص ِرْهَش ٍرِخاَوَأ يِف ُمالَّسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ِهِضَوَم ُءاَدِتبا َناَكَو ِبَجَر ُّنْب ًظِفاَحْل اسْلا ٌلاَق

 هب اَدَتبا هنأ ُيِباَطَخْلا َرَكْذو ِروُهْشَمْلا يِف اَمْوَي َرَشَع َةَنالَث ِهِضَرَم ُةّدُم ْتْناَكَو
 هللا يضر ُةَِئاَع لاق يِراَخبلا يف ءاّمْوَي ٌرْشَع َةَنألث ؟ اَهنأ هككألاك ِهضَرَم ٍةَذُم يِف ٍفِلُتْحاَر

 يف َضْومُي نأ ةَاَوَأ توأتسا عج ب دفا َمُسَو لَ هللا ىَلَص هللا ُلوُ َر َلْقَت اَمَل اَهْنَع

 ِبِلْطُملا ِدْبَع ِدْبَع ِنْب سابعا نب ضَْأْلا يف هالجمر طن : اججَوَنَْب َوُهَو ٌجَرْخَ ُهَل ُنِذََ يتب
َ 

 وخد نأ ًةقئاَع ْنَع ٌدكيلت يبأ نبا ةياور يِفَو «ِبِلاَط يبأ ُنْب ُيِلَع َرْمَو يأ ٌرْخآ ٍلْجَر ّنْيَ ريو

 لب م ع .هيلَي يَِلا نيثثإلا ََْي هئوَمَو نيثثإلا مَْي ناك انت مالْسلاَ داَصلا دلع

 م

 نى اَنَأَو َناَك ول ِكاّذ ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َلاَقَق ُهاَسْأَراَو ُةَمِئاَع ْتَلاَق ْيِراَخُبْلا يِفَو

 َتلِلَطْل َكِلذ ناك وَلَق ينوم بحت كَ كظأل ين هايلُْنار ُةَسِئاَع ْثَلاَثَك ِكَل وُعْدَأَو كَل َرِفَْتْسَأَ
 ذأ ُتْمَمَم ْدَقَل ُهَْأاَو انأ لب سو هَ هللا ىَّلَص َلاَقَف َكِجاَوْزَأ ٍضْمبب اسْرعُم كوي رِحآ

 ىَبأي تلق مث ن أمَكُمْلا ىَنَمَكَي ْمث ب وأ َنوُلِئاَْلا َلوُقَي نأ دَهْعأتِهلاَو رْعَب يِبأ ىلإ | َلِسرَأ ْنَأ ُتْدَرَأ

 3 ٍفِئاَطْللا ين ِهْيَلَع بْن اَمُك َّنّيَبَت ْدَكَو .ٌنوُنِمْؤُمْلا ىَبَأَيَو هلل ا مدي زأ ٌَنوُنِمْؤُمْلا ْعَفْذَيَو ُهَللا

 ىّمُحْلا َُنِإَف ىّمُح َعَم َمَم َناَك ُهنأ ُرِجاَظلاَو سْأَرلا َعاَدُص َكاَك مالّسلاَو 6 ٌةالَّصلا ِهْيَلَع ٍهِضَرَم لو
 ما عرس

 للخ مل ٍبَرِق عن نم هما ع بْن بقي يف للي اك هضم يف هب تلا

 .ةئزقلا ٌطاَبر َرْهَو ِءاَكو ٌعْمَج ُةيِكرَأْلاَو هبف ُلَسْمْمُي نإ ُبَضْخمْلاَو . َكِلْب ُددبتَب ٌنُهيكرَأ
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 اوُقيِرْمَأ لاَ ُهُعَجَو ُدَمْشاَو يِيَب َلَحد امل اهْئَع هللا َيِض ْمَو ُةَشِئاَع ْثَلاَث يِراَخّبْلا يِفَر

 ًةَصْفَحِل بَضْخِم يف ُهاْسْلْجَأَك سائلا ىلإ ُدَهع مَ ها يامل ذأ للخُ مل برو ينس نب ع

 0 مل اَنَقِ افِط مث َمْلْسَو هيلع هللا ىْلَص يلا جَْ
 ْهَضَي ْنَم ٌبيِصُت ىّئْحْلا ِتْن ليلك ْملَسَو هيَ هللا ىّلَص ديلَع تناك . َنُدلَعَك ْدَق ْنَأ هِي

 2000 تاما هبا يلع كب كيال قت كي يف ل ليفت هي و يلع

 ىَلَص ْيِبنلا ىَلَع ٌتْلَخَد َلاَق هللا ٍدَبَع ْنَعَو . ٌيِرْذُخْلا ٍديِعَس يبأ ْنَع ُهُرْيَغَو ُهَجاَم نبا ُهاَوَر

 َلاَقُك اًديِدَش اكْعَو ُكَعوُت كن هللا ٌلوُسَر اَي ُتْلُقَف اًديِدَش اَكْعَو ُكَعوُي َوْهَو َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 0 اج شو انك شو ين ْلَجَأ

 اهو َرجْشلا طخخت امك ِِاَئْيَس اهب هلا رك الإ اهو امق ُةكْرَش ىَدأ يحي مِلْسُم نم

 . ىّمَحْلا َكْعَوْلاَو .ُيِراَخُبْلا

 ٍءاَسِن يف َمّلَسَو ِهْبَلَع هللا ىَلَص ينل ُتِبَنَأ ْتَلاَق ناَمْيلا ٍتنب ؛؛ ٌةَمِطاَف ْنَع ِْئأ كلا َجَرْخَأَو

 هك
 ا
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 ْمُهَوَُي َنيِذْلا مث ُهاَيينألا َءألَب سائلا ٌدَشَأ نإ َلاَقَف ىّمُحْلا ٍةَدِش ْنِم ِهْيَلَع ٌدطْقَي ٌءاَقِس اًذِإَف ُهُدوُعَن

 ٌةَوُكَر وأ ٌدَبْلُع ِهْيَدَي َنْيَب َناَك مْلَسَو هِيَلَع هلا ىَّلَص ُهّنأ ُةَمِئاَع ِثيِدَح يِفَر ءْمُهْنوُلَي َنيِذْلا ْمُث
 ِتْرَمْلِل نإ هللا لإ ة لإ ال لوو هو امي حسني هاَلا يف هدب َ هلي ّلْعَجَف ْماَم اًهيِف

 ام لاق مْلَسَ َْلَع ُهّللا ىّلَص ُهّنَأ ةَوْرُع ْنَع اًضْيَأ ىَرَرَو «ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر ٌتيِدَحْلا ٍتاَرُكَس

 ,ْمَسلا َكِلَذ ْنِم ير ِرَهْنَأ ٌعاَطِقْلا ُتْدَجَو ُناَوَأ اًدِهَف َرَبْيْخَب ُتْلَكَأ يِذّلا ماَعَطلا َملَأ ُدجَأ ُلاَزَأ

 دوش نا ناك دََو .هُبِجاَص تام عقلا اإَف بلقلاب ْلِصعَي للاب نبتسم قرع
 . ْمْسلا ّنِم اًديِهَش َتاَم َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنأ َنْوَرَي ُهدْيَغَو

 تَقن ىَكتشا اذ ناك ْمْلَسو يلع هللا ىَلَص هللا َلوُسَو نإ ُهَمِياَع ثلا يالا َدنَو

 ِهْيْلَع ٌتِفْنَأ انأ ٌتْقفَط هيف َتاَم يِذَّلا ُهَعَجَو ىَكَتْشا اّمَلَك ِهْيَدَيِ ديب حَسَمَو ِتاَدَوَعْمْلاب ٍهسْفُل ىَلَع

 ُحَسْمَأَو .ِكِلاَم ِةَياَوِر يِفَو مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص بلا ٍدَيِب ُم ُحَسَْأَو ٌتِقثَي َناَك يتلا ٍتاَدُوَعُمْلاِ

 ٌةَديِرَج ِهِدَي يِفَو نْمْحْرلا ُدْبَع ْوَم اًهْنَع هللا ع َيِضْر ٌةَشِئاَع ْنَع يْخْبلا يف . اًهِتْكَرَب ُهاَجَر ِهِلَيب

 ُتْعْضَمُق اَهُثْذَحأَك ٌةَجاَح اهب ُهَل نأ ُتنَدَطَق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلَوُس  ِهْبَلِإ َرَظَنَف ٌةَبْطَر

 وأ ُهُدَي ُتَطْقَسُن اَهَلَواَن ْمُن اًئَعْسُم َناَك اَم ٍنٌسْأَك اًهب ٌنْساَف ِهْبَل هل اهلك اهئضْفتَو هس
 يل ان[ لأ ل نم [ذت رخآ يف يوت ينو ني لا تخف هل ذب تلفت

 ُئديْسُم انَو َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ْيِبئلا ىَلَع ركب يبأ نب نموا ُدْبَع َلَحَد ثلاَق اَهْنأ ِةَاَوِ

 . يِرْذَص ىلإ

 ُتْيَأَر يأ َتْوَمْلا ىَلَع ُكَرَهْيَل ُهَنِإ َلاَق َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص يلا ّنَأ اًهْنَع ٍدَكْسُمْلا فَ

 لَ هللا ىَلَص ُهَدِع ناك ُلَأ ىَورُيَو جلا يف اَُيأَر ِةئاَدِر يِفَو ِةئَجْلا يف ٌةَعِباَع ْفُك ضاَيب

 اَعَدُق ِهِعَجَوب َنوُلِهَتْشَيف ِهْيَلَع ىَمْمُي ْمُث اًهِ ٍةَثَدّصلاِب ْمُهْْمأَي َناَكَف َريِزنَد ُةَمْبَس ِهِضَرَم يف َمْلْسَر

 ُاَرَر اَهَلُك اًهب ٌقَّدَصت ْمُث هِذه ُهَدْنِعَو هللا َيِقَل وَل بَرب ٍدْمَحُم نط اَم َلاَقَو هْفُك يف اًهَعَضَرَن اهب

 هللا ىَلَص يللا اَعَذ ثلا اَهنَع ُهَّلا َيِضَر ةمِاَع ْنَع ٌةورُع قيرط ْنِ يِراحُبْلا فَ . ُيِْمْبَْلا
 اَعْراَسُق اَهاَعَد ْمُث ْتْكَبْ ٍءْيَشِب اَهراَسُف ٍهيِف ٌضِبُق يِذَّلا ُهاَوْكَش يف ٌةَمِظطاَن نو ِهْيَلَع

 ِهِعْجَو يِف ضبْقُي ُهْنَأ َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص نيبنلا ين راَس ْتَلاَقَف َكِلُذ ْنَع اَهاَنْلأَسُك ْتُكِحْضَن

 .ُتْكِحْضم ُهْعَبنَي هلْهَأ َْلْرَأ ينأ يِبْرَبْخَأَف يِ ٌراَس ْمُك ُتْيِكَبَف هيف َيَنْوُت يِذْلا

5 

َّ 
 ُهِلَدَو اَيْذَهَو اًثْمَس هب هيأ اًدخأ ْتيَأَو ام ثا اَهّنأ اَض اًضْيَأ ةَشْئاَع ْنَع ُهُدْيَغَو َدّواَد وُبَأ ىَرَرَو نسا

 ُداَئَوْلاَو ٌةئيكشلا اًنُهِه ُلدلاَو .ةّمِطاَف ْنِم اًهِدوُمُقَو اَهِماَيِق يف َّمْلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَرِ
 اًهماَيَق

8 



 ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْيِبْلا ىَلَع ْتْلَخَم اَذِإ ْتْناَكَو ُةَيَهْلاَو ٍرَظَملا ُةَماَقِتْساَو ةَقيِرَطلاَو ِةَريّسلا ٌنْسْحَو

 0 َناَكَو ِهِسِلْجَم يف اَهَسَلجَأَو اَهَلبكَو ان مق م ّملَسَو

 ٌةَديَس َدْيَس اَهّنأ اَهاّيِإ هِراَبحإل َناَك اًهكْحِض َّنأ ٍقوُرْسَم اذذر ينو ثقل هيلع كت دلع كلت

 .وب اًقوُحُل هِلهَأ ُلَوأ اهْنأَو ِةْئَجْلا لأ ِءاَس
 م

 كلذ نم الأس نزح نم برأ احسك ٍمْوَيَلاَك ُثْيَأَ ام ُتْلُقَق َةَمِئاَع ْنَع ِهِتَباَوِر يِنَو

 هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْننلا ين وق ىّقح َمْلَسَو هِيَ هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَر رس يقل تنك ام ثلا

 َماَعْلا يِنَضَراَع كو زد لع كالا يبشر كك ليرنج لإ يَ رَسأ ثلاقف اها َمُلسَ

 هلأ ةَمِئاَع ْنَع ُيناَربْطلا َدنِعَو يب اًناَحَل يِتئَب لأ ُلْوَأ ِثْنِإَو يِلَجَأ ٌرَضَح < الإ ُهاََأالَو نيت

 َمَظعَأ َنيِمِلْسُمْلا ءاَسن ْنِ ةأَرما سَ هنأ ينربخأ َليِرْبِج نإ َةَمِطاَمِل َلاَق َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَلَص

 .اًرْبَص ّنْهنِم ٍوَأَرْما ىئذأ ينوُكت الف ِكني ُةْيَِر

 هيَلَع هللا ىّلَص لاَ اَمُك َعقَوَو ُعقْيَس امِب َمْلَسَو ِهْيلَع هللا ىّلَص ؛ ُهُراَبْخِإ ِثيِدََحْلا يِفَو

 ِتْيَب ٍلْهَأ ْنِم َتاَم ْنَم َلّوَأ ثّناَك اًهْنَع ىّلاَعت َُللا َيِضَر ةَمِطاَق َّنَأ ىَلَع اوُهَقْلا ُمُهْنِإف ْمْلَسَو

 ْناَك ْدَقَو .مالشلاو ةالْصلا نع هجاَرْزَأ نب ىمح هي ملسَو هيلع هللا ىلَ هللا لش

 اوُنَطَف ةْرَم ِهْيَلَع َيمُعَأَو ُنيِقي مك ٍهِضَرَم يف هِيَ ىَمُْي هعجَو دش نم مَلَسَو هيلع هللا لَ

 ءاَوُدلِل ٍضيِرَمْا ُةيِماَرَك اوُناَقَف هوُدْنَي آل نأ ْمِِنَلِإ ُريِشُي َلَعم ؟ ُهوُدَلُق ٍبْنَجْلا ُتاَذ ُهَعَجَو نأ

 يِف دَحَأ ىَقْبَي ىثيت ال لاق ودل ضيرملا يار واق ينوُلَت نأ ْمَُل 0

 يف ُلَعَجُي اَم َّوُهَو ُدوُدُللاَو . ٌيِراَخُبْلا ُهاَوَر مكذهني مل هل َساّبَعْلا الإ ُرْظْنَأ ان الإ ِتْبَبلا

 .ٌروُجَوْلا ُهّل آ َلاَقْيَف ٍتْلَسْلا ي ضن اولا يقل يب

 0 ل ْمْلسَو هيلع هللا ىَلَص ُهْمجو بدا اَلَو

 ْرُم لاق ٍءاكبلا َنِم سانلا مسي ال كَما َماَق اذ اذِإ ٌقيق ةَر َلُجَر ركب اَبأ ُن | ِهّللا ٌلوُسَر اَي ُةَشِئاَع

 لس ركب ا اوُرُم َفُْسوُي ُتاَبِحاَرَص ُنُكُنإ | اق لَم لئم ةؤاتق سائلب لَ رغب اب

 َعْبَس ساّئلاب ىّلَص ٌقيدّصلا ّنَأ ُيِطاَيْمُدلا َلَقتو هَ هَل ُطْفّللاَو مِتاَح وُبَأَو ناَخْيّضلا ار الاب

 ٍباَتِك يِف َرَمُع ٍنْب ٍنيّذلا ٍِفَِسِل ُهاَرَع اًمِم ٍريُِمْلا ِرْجَملا يِف ُنِاَهِكاَملا َرَكد ْدكَر .ٌةالَص َةَرْشَع

 ٍدِجْسَمْلاب اوُقاطأ ايو ُاَدْزَي َمْلسَو هِيَ هللا ىّلَص وللا َلوُس َر اَوَأَر اَمَل ا َراَصْنألا نأ حوُبْلا

 ُهَمَلْعَأَف ُلْضَملا ِهْيَلَع َّلْخَد م ْمُث ْمِهِقاَفْشِإَو مهِناَكَمِب ٌمُالّسلاَو 0 ْيَلَع ُهَمَلْعَأَف ُساّيَعلا لدن

 ىَلَع اَنْكَوَتم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص َجَرْخَف َكِلْذَك بِلاَط يب بأ ُنْب ْيِلَع ِهْيَلَع لَم مث ُكِل ذ لثوب
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 ىّنَح ِهْيَلْجِرِب طخَي سرا ُبوُصْعَم َمّلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يِئلاَو ُهَماَمَأ أ ُساّبَعْلاَو ٍلْضَمْلاَو ٌيِلَع

 هيَلَع هْيَلَع ىَتْنأَو هللا َدِمَحُف هِيَ ُساّنلا َراَكَو ِربئمْلا َنِم دار ٍلَفْسُأ ىَلَع َسَلَج

 تيب َْميِف يبق يب دَلَح له ْمُكيَت ٍتْؤَم نم َنوُاَحَت ْمُحلأ ينََلَب ساكلا اب ٌلاَقَو

 َنيِلرَأْلا َنيِرِج املا ْمُكيِصوُأك هب نُقل ْمُكْنِإَو الأ يّبَرِب ٌقجأل يّنإَو الأ مكيف َدلخأ هب
 ألإ رشح يِنل ناسا نإ | ٍرْضَعْلاَو ُلوُقَي ىَلاَعَت هللا 3 مهيب اميف َنيِرجاَهّمْلا ي يِصوأَر ّ

 رولا َّنِإَو [؟ :رصعلا] «ٍرْبَّصلاب اَوَصاَوَتَو ْقَحْلاِب اًوَصاَوَتَو ٍتاَحِلاَصلا اوُلَِعَو اوثنآ َيِيْلا
 ُلَجَمَي ال ُلَجَو ّرَع هللا َنِإَف ِهِلاَجْعِيْسا ىَلَع رثأ ايس مكلبشب لك ىلا هللا إي ير

 اوُدِفُت نأ ْمُكبْلَوَت نإ ْمُتيَسَع . ء لهق» ُهَعَدَح هللا َعَداَخ ْنَمَو ُهَبَلُع هللا ٌبَلاَغ ْنمَّو ٍدَحَأ ٍةَلَجْعِ
 اووبت َنيِذْلا مهن اريح ٍراَصْنأْلاب ْمُكِصُأَ ةف :دمحم] «ْمُكَئاَحْرَأ اوُمْطقُتَو ضزَألا يف

 يف ْمُكَل اوُعْسَوُي ْمْلَ ٍراَمْثلا يف ْمُكوُرِاَشُي ملأ مهبل اوُئِسْحُت ْنَأ ٍمُكِبَق ْنِم َناَميِإلاَو َراَدلا
 زك يعد نيت مكعب 3 يلو ْنَمْم الأ ُةَصاَصْخمْلا مهب مهبل ىَلَع مكر ملأ راينا

 َنوُقِحأل من أَو ْمُكَل طَرَك ينو الأ ْمِهَْلَع اوُر :أنشت لَو الأ مهِئيِسُم ْنَ ْدَراَجْْيْلَو ْمهيِسْحُم ْنِ

 ايف الإ ُهئاَسِلَو ُهَنَي ْفْقُكلَف ادع يلع ُهدرَي نأ ٌتَحَأ ْنَمْف الأ ضْوَحْلا ُمُكَدِعْوَم َّنِإَو الأ يب

 اذإَو ْمُهُتْمِيَأ ْمُهْرَب ُسالا ّرَب اًذإَف َمَسِقْلا ُلْدَبَُ معلا ْدْيْمُت َبوُنُذلا َّنِإ ُسائلا اَهُيَأ اي يِغَبْنَي

 . ْمُهوُقَع اوُرَحَن

 يَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ال ىَعَن ٍدوُعْسَم نب هللا ِدْبَعِب ُهَلَصَو ٍدَئَسِب ُّيِدِجاَوْلا َرُكْذَو

 ةدشلاب للا قاب لاق هيا يب ف تجب نارا ان امك رغشي وتم ب ل عأس

 هللا ىَرفَتِب ْمُكِيِصوُأ هللا ْمُكاَوآ ُهَّللا ُمُك َر ُهّللا ْمُكَرَصَن صن ُهَّللا م قرر هللا ْمكَربَج هل مكَمْحََر

 داما ذا ي هلل ىلع وقتل لأ مي ين ب مل لإ ل مك ْمُكْيَلَع ُهُفِلْخَتْسْأَو

 ًاداَسَق الو ضْرَألا يف اًوُلُع َنوُديِري ال َنيِذَّنِل اَهْلَعْجَن ٌةَرِخآلا ُراَدلا َكْلِت ْمُكَلَو يل َلاَق هن

 :رمزلا] 4نيرّبكَتُمْلِل ىَوْنَم َمْنَهَج يِف ٌسيَلَأ» :َلاَثَو [8" :صصقلا] 4َنيِقْئمْلِل ُةَبِقاَعْلاَو
 اي انْلُق ىَوأَمْلا ِةَج ىَلِإَو هللا ىَلِإ ُبَلَقْثُملاَو ُقاَرِفْلا اند َلاَك َكّنَجَأ ىَتَم ِهَللا َلوُسَر اَي اَْلُك ٠

 َلاَق َكْئْدَكُت َميِف هللا َلوُسَر اي انْلُق ىتذألاق ىتذألا يِنَب لهأ ُلاَجِر َلاَق َكلْسْكُي ْنَم هللا َلوُسَر

 يّلَصُي ْنَم وللا َلوُسَر اي اَنْلُق ةيِيَمَي ٍةَلُح وأ ّرْضِم ٍضاَيب ٍباَيِث يف ْمُتْئِش ْنِإَو هذه يِباَيِث يف

 [' يرن ريفش ىلع اذه يريرت ىلع ىوغشق ينرئشلكو ينرئتلثط أذ لذ كيل
 ِتَْمْلا كلم ْمُث ُليِفاَرْسإ ّمُث ليِئاكيِم ْمُث ليربج ّيَلَع يْلَصُي ْنَم َلّوَأ نإ ٌةَعاَس ينَع اجرح

 م



 أَدْبَيْلَو اًميِلْسَت اوُمْلَسَو ّىَلَع اوُلَصَف اًجْوَف اًجْوُف ّىَلَع اوُلْخْدا ْمُث ِةَكَبَلَمْلا َنِم ٌدوُنَج م ُهَعَمَو

 يباحْضَأ ْنِم َباَغ ْنَم ىَلَع ّمالّسلا اوَرْئاَر ْمْتأ مث ْمُهْواَسِ ْمُك يتبَب له اج يلع الصلب

 لاك ُكَرْبَق ٌكُلِجْدُي ْنَمَو هللا َلَوُس ر اي انك ٍةَماَيِقْلا مْوَي ىلإ اًذه يِمْوَي ْنِم ينيد ىَلَع يَِعِبَت ْنَمَو

 . يناَربَطلا ُاَوَر اَذَكَو ير ٍةَكئالَم َعَم 2

 ُلوُقَي ٌحيِحَص َرُهَو َمْلَسَو هَل هللا ىْلَص هللا ُلوُسَر ناك اهنَع هللا َيِضَر ُةَسِئاَع ْتَلَقَ

 ةسأَوو ضبا هَرَضَحَو ىكتشا امل ربك مث جحا نم هدعفَم ري ىلَح طق يبل ضيم ُهلِ
 ٍقيِفرلا يف ْمُهللا لاك مَ ؟ ِتْيِبْلا ٍفُقَس َو وحن ُهْرَصَب ٌصْخَش قا امل ِْيَلَع َيِشْع يِذُحَن ىَلَع

 اَهْنَأ ِةئاَور يِفَو ٌحيِجَض َرُهَر اكثَدَحُي ناَك يلا هئيرح ُهَنَأ ُتْفَرَعف اَئْراَتَْي آل اَذِإ ُتْلَْف ىلع

 يبفلاو يينخذاو يل زول مهلا نوعي هرفط ىلإ ذينسم ومو توُمَي نأ لب هنلِإ ثكضأ
 ىَلَص هللا لوس 3 يب لاق لاق َْيَُم يبأ ثيدج ْنِب ذْمحأِلَو .يِراَحَبا ُهاَوَر ىلألا يبول

 ِءاَقِل َنْيَ و كلذ َنْيَب ُتَرْيُخف ًةئعبلا مَ ُ دْلحْلاَو ضزألا نازح ينام ثيتوأ َمْلسَو يلع هللا

 .ُةَنَجْلاَو يِبَر ءاَقِل ُتِزَتْحاَف ةْنَجْلاَو بَ

 َنْيَب تريح زيخ َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ْيِْلا ىلإ ُهَمْقَر ٍسوُواط ٍلَسْرُم ْنِم قارا ٍدَْع دنع

 ٍلَسْرُم ٍثيِدَح يِفَو «ليجغنلا ُتْرَتْخ "ا لبجُمنلا ّنْيَبَو يِتئأ ىَلع حُب اَم ىَرأ ىّمَح ىَبَ نأ

 بقعا أ لب خل دخت َكنِإ مهلا لاَ ُمالّسلاَو هالَّصلا َِْلَع هلأ ِبَجَو ُنْبا ظِفاَحْلا ُهَرُكَذ

 َْلاَق ُبْرَكْلا ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ؛ ُهاشْعَت اَمَلَو ؛ْيَلع هوَ هيلع ينعأف ٍلاَنأْلاَو بصق

 َدْعَب ِكيِبأ ىَلَع َبْرَكأل اَهَّل َمُنَسَو ِهْيْلَع ُهْللا ىّلَص َلاَقَف هاب َبَرْكُأ اَهَْع ُهَللا ٌيِضَر ُةَمِطاَف

 هيلع هللا ىْلَص هيلِنَم ِةَعِْر يف ةكابز عاَجْوأْلاَو مهلا كلذ نإ ةامّلعْلا لاك يِراَحَبلا هاو مْرَيْلا

 وُبأَو ٍنيئثإلا َمْوَي ِرْمْلا ةَالَص يف ْمُه امني َنيِمِلْسُمْلا نأ سنأ أ ٍثيِدَح ْنِم ٌيِراَخُبْلا يِفَو

 قيام ةريخش رس فدك ذق مس هيل للا ىلَ وألا لوم زال قاف مل نهي يلَصُب رغب
 ِصمّيِل ِهْيَبَق هيَبِقَع ىَلَع رْكَب وُبأ صنف َكَحْضَي ْمْسَبَت مث ٍقالْصلا ٍفوُفُص يف ْمُهَو مهل ظن

 ف نأ 5: اللا ىلإ َجْرْخَي نأ ُديرُي مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهَللا َلوُسَر نأ ٌنَطَو ٌفّصلا

 ِهِدَّيِب ُمِهْيْل لإ ناشف َمْلَسَو بلع هللا ىّلَص وللا ٍلوُسَرب احرف ْمهبَالَص يف اوُنفَي نأ َنوُمِلْسُمْلا

 لا ل نق ثلا خرا ةيخشلا لخمس و ل او ل الا ل
 . ٌكِلذ ِهمْوَي ْنِم ّمْلَسَو ِهْيَلَع
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 ّلَسَو يلع هللا ىَلَص وللا ٍلوُس َر ٍلَجَأ ْنِم ّيِتَب امل َلاَق هيب ْنَع ٍدَْحُم ِنْب ِرَفْعَج ْنَعَو
 ل اضفت كل ن1 :آإ يِبَلْسَْأ ذك هللا نإ ُدْمَحُم اَي َلاَقف ليج ِهْيَلَع َلَرَن ُثَأل
 رقت لير اي ينج لاك لدم نك لوي كل هب ملغ َوه اًمَع َكَلأسيِل كَل ةَصاَحَو

 لا مويا يف 4+ مك كلل للم أ َلاَقْف يِناَلا مْوَيّْلا ي ين هاَنأ مَ ؛ مزقت ليز ا: يفاجأ
 ةوأتني دزملا كلم اذ دم ب ليرزج لاق تملا كلم ء قئأتشا مك كيد لفي ل اَقَف
 ُكَلُم ّلَحَدم ُهَل ُنَدلا َلاَق كَدْعَب ْئِمَدآ ىَلَع ُهِذَأتْسَي لَو َكَلْبَق ّيِمدآ ىَلَع ْنِذَأَت اتسَي ْمَلَو َكِيَلَع

 َكَعيِطَأ ْنَأ يِنَرَمَأَو َكِْبلِإ يِبَلَسْرَأ لَجَو زَم هللا ّنِإ هللا َلوُسَر اَي َلاَق ِهْيَدَي َنْبَب َفْقَوَ ِتْزَمْلا
 ٌليِربِج َلاَقَف اَهُْكَرَت اًهَكر أ ْنأ يِبترَمَأ ْنإَو اًهْنْصَبَق ٌكَحوُر سف ْنأ ىِيَنْرَمَأ

 اَمِل ٍتْوَمْلا َكَلَم اي ضئاق َمُلَسَو ِهْيَلَ ُهللا ىّلَص َلاَقَك َكِئاَِ ىَلِإ َقاَت اًنْشا ِبَق هللا
 اينُدلا ّنِم يِتَجاَح َتْنُك اَمْنِإ ضزألا َنِم يِئِطْوَم ههبآ اذه هللا َنوُسَو اَي ُليرْبج َلاَقَف هب ُتْرِمأ

 :ِتْيَبلا 3 ةَيِجاَت نم اًئْرَص اوُعِمَس ُةُيِزمْلا ِتاَجَو َمّلْسَو ِهَِلَع ُهْللا ىَلَص ّيئْوت اًمَلُ
 لاب يك لع نم دو كام نك نم الو مص لع نم اع هللا يف نإ ايتام مروج كو امو ِتَْمْلا ةعاَذ سفن لك ُهئاكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ٍتْيَبلا لأ ْمُكيَلَع ُمالّسلا 8# ماو

 ُلاَقَف ُهْئاَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ْمُكيَلَع م ُمالَسْلاَو َباَوَّنلا َمِرُخ ْنَم ٌباَّصَمْل اَمّنِإف اوجزاف ُهاّيِإَو ارُقِيَ
 .ٍةَربلا لثألذ باّتِك يف ِْقَمْيَْلا ُاَدَر ل زي غنام ل

 يلع هللا ىَلَص لا ىلإ ٍتْوَمْلا ُكللَم ءاجج َلاَق ِساّبَع ِنْبا ِثي ٍدَح ْنِم يِناَرَبطلا جّرْحَأَو
 َلاَقَف ُهَناَكَرَب و سل علت طل لت سا نلخ رج يكلف هه يف لس 5

 انيئاز لذا توما كل اذ َْلسَو هيَ للا ىَلَص لاق كلكم ٌنيِغاشَم انف خج هذا ّيِلع هل
 ُهَلْبَق يي يفأ ىلع مسي مأ تلا كلم ل يكل مالشلا كؤرفب فيو نإ لاق لح اخ
 يي َمّلَسَو ْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َيْفُوُت اًهْنَع ُهّلل | َيِضَر ُةَسِئاَع ْتَلاَقَو ُهَدْعَب ٌمْلَسُي الَو

 هللا ىّلَص ُهْنأ ُاَرْمْلاَو ٌرْذّصلا ٌرْحَّسلاَو .ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر يِرْحَنَو يِرْحَس َنْيَبَو يِمْوَي يِفَو يِتْيَب
 .اًهِرْدَصَو اَهِقُْع ْنَْبُهْسْأَرَو يكون مْلَسَو هيَلَع

 هللا ىّلّص لا اهب َمْلَكَت ٍةَمِلَك َلْوَأ نأ ٌيِبِقا دِقاَرلا ٍْتُك ٍضعَب يف ُتْذَجَو ُيأئَهْسلا لاق
 ىَدَدَر ىلغألا ْقيِفولا اهب ملكت ٍةَمِلُك آو رب هللا ةَميِلَح دلع عضم َوهَو مَ ََو ِهْيَلَع
 ْنَعَو «ٌعيِفرلا يِبَر َلَالَج الج َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهب هب َمُلَكَت اَم ره ُرْجآ َلاَق سْنأ ِثيِدَح ْنِم ٌمِكاَحْلا
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 الا مر ناك َمَلَسَو هَ هللا ىَلَص هللا ُلوْسَر تام ال لاق يح شألا هللا ٍدْيَبُع ٍديَبُع ِنْب ٍمِلاَس

 َتاَم ُلِوُقَي : اذعأ عتشأ ال اكو وفيس مق ذأ لغ ىلاتت هللا ير باطلا ب رع مه

 انَل ْبْلطا ُمِلاَس اي سائلا ٍتْلاَقُ َلاَق اذه يِفِيَسب ُهُتبَرَح ألإ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر

 كت رغب يلب أ يشمل ىإ ثول و ع لا ىلح ولا وشر بيبا

 تلق مْلَسَو هيَ هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر تام مِلاَس اي َلاقك تيه يأ ِءاكبلاب ثفَهجأ هيأ

 َ أَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َتاَم ُلوُقَي اًذَحَأ ٌعَمْسُأ آل ُلوُقَي ٍباَّطَخلا َنْب َرْمُع اذه

 َوُهَو ْملَسَو هيلع هللا ىَلَص يللا ىلع َلحَد ىثح ركب ربأ أ لاق اذه يِفِبَسب ُيْرَس

 انَلِإ تاو هام مث عبرا ىقنتشاو هبف ىَلَع هاك َعَضَوَو وهج ْنَع دا َعََرَف ىجَسُ
 َلاَقَو ُةّيَألا ١54[ :نارمع لآ] «ُلُسلا ِهِلبَ ف نِم ْثَلَخ ْدَك ُلوُسَر الإ ٌدّمَحُم اَمَو» :َلاَثَ

 0 َدُمَحُق َُبْعَي َناَك ْنَم ساكلا اهب اي ٠"[ :رمزلا] «َنوُنِيَم ْمُهْنِإَو ٌتْيَم َكّنِإ» :ىّلاَعَت

 أ مل ينأكِل هُللاَوَ ُرَمُع 7 + لاق تومي أل يحح هللا نإ هلل دي ناَك نمَو تاَم ذك اًدْمَحُ

 اًهْمَش حيرلا ل ىشتتساو . ٌيِذِمْرُتلا ُهاَوَر طق ِتاَيآلا

 ه نإ

 ا

 لع

 غو

 نم عنو لوقا ٍتشاَط مُسَو بلع هللا ىلص هلا لوُسَو تام امل ريثما ؛| َلاَقَو

 َيِبْضَأ ْنَم ْمُهْنِمَو َمالَكْلا ٍقِطُي ْمَلَك ٌسرْخَأ ْنَم ْمُهلمَو َماَِْلا ٍقِطُي ْمَلَف َدِعْفَأ ْنَم ْمُهْلِمَو لبخ

 يلع و امال غيت الو ؛يجبو بعلي سرخأ نئم لق لاك لي نم ذلكَ

 ركب بأ ْمُهَنَب أ َناَكَو اَدَمُك َتاَمْف سِئنأ نب : وللا ُدْبَع َيِبْضْأَو اًكاَرِج ْعِطَعْسَي ْمَلُك َدِعمُأ ْنْئِم

 طصشو زك ةزكآو الخف يعز هاج نيغتجأ مهل الغ ىلا للا يف قيد

 ههجَو ْنَع َبْوْنلا َفَشََو ِْيَلَع ٌبَكَأَف َمْلَسَو ِهِبَلَع هللا ىّلَص يلا ىَلَع َلَحَدُ ُعَِت وتو ٌدَعاَصَتَت

 ٍةَفُضلا ِنَع َتْمْظَعُ ِءاَينأْلا نِم ٍدَحَأ ٍتَْمِل ْعِطَْي ْمَل ا كيوم مطاوع اي تيل لكَ

 َدْنِع ُدُمَحُم اي اًنْرُكْذا ٍسوُفْنلاِب َكِتْوَمِل ائذجَل اًرايحا َناَك َكَنْوَم نأ ْوَلَو ِءاَكَبْلا نَع َتْلَلَجَو

 . َكِلاَب ْنِم ْنُكَنْلَو كبَر

 لبق نم مْلسَو هلع هللا ىَلَص يللا ىَّنأ ركب اَبأ نأ دَمَحَأ َدنِع َةَسْئاَع ْنَع ةياَوِر يِفَو

 َلاَق ّمُث ُهَتَهْبَج لبن .' 4 َرَدَحَُف ُهَسَأَر َعْفَر مث ُهاَيبناَو لاق مَن ُهَمَهْبَج َلُبَكَو هاف َرَّدَحَ ِهِسَأَر

 ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َيْفوُث اًمَلَو . :اليِلَخاَو َلاَقَو ُهََِبَج َلَبَْو هاق َرَدَحُف ُهَسَأَر َعكَر مث ُهيِفَصاَ

 اي ُهاَوأَم ِسْوَدْرفْلا ُةْنَج ْنَم ها اي ْهاَعَد اًبَر َباَجَأ ْاَْأ اي اَهْنَع ُهَللا َيِضَر ُةَمِطاَف ْثَلاَق ُمالّسلاَو

 ْتَشاَع ْدَقَو .ةائذأ ام هَ ْنِم ُهاَْبَأ اَي ُيِناَرَبَطلا َداَزَو ٌيِراَكْبلا ُهاَوَر هاَعنَ ٌليِرْبِج ىّلِإ ْنَم هاب
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 ََدُمْلا َكْلَي ْتَكِحَض اَمُق رْهش ذأ همس ْمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَّلَص ُهَدْعَب اهلَع ىَلاعَت هللا َيِضَر ٌةَمِظاَق
 ُكَلَم َدِعَص َمُّلَسَو هيلع هللا ىَلَص ضب امل لاق ْيِلَع ْنَع عت وّبأ جَرْحأَو ؛َكِلذ اهل ُنحَ
 ُهاَدمَحُماَو يِداَنُي ءاَمّسلا َنِم اًبْرَص ُتْعِمَس ْدَقَل اي ْيَسْلاب هكْعَب يِدئاَ ِءاَمّسْلا ىلإ انك ِتْوْمْلا
 يف لاق َمْلَسَو لع هللا ىَلَص ُهَنَأ دَجآَم نبا نس يِفَو ٠ َبيِصُمْلا هله َدْنِع ُكوُهَت بِئاَصَمْلا ُلُك
 ِنَع يب ِهِتبيِصْمِب ٌرَعَتيْلُك ةبيصخب بيِصَأ َنيِئِمْؤُمْلا َنِم وأ سائلا َنِم ٌدَسَأ نإ سائلا اهب ِهضْرَم
 ْنِم ِهْبَلَع ُدْشَأ يِدْعَب ِةَبيِصُمِب ٌباَصُي ْنَل يِتْمَأ ْنِم اًدحأ َنِإَف يِرْبْكَب ُهْبيِصُن بيِصُن يِلا ةَبِصملا

 ل

 ُهَحَفاَصَف ُهوخَأ ءاَج ٌةَبيِصُم ُهْنَ أ اًذِإ ٍةكيِيمْلا ٍلْهَأ نم , ُلُجَولا ناك ٍءاَزْرَسْلا وب آ َلاَكَو

 و هك كلاب أ قي ١ فاح ةرشأ ملا وشر يف للاي هللا ذب اي
 ٌجَتْرا هللا ُلوُسَر اًَدِّمَحُم َدْمَحُم ُنَأ ُدَهْشَأ لاق اًدإف هيفَد َلْبَتو َمُلَسَو ِهْيَلَع هلا ىّلَص هِتاَكَودعَب
 مْلَسَو يلع هللا ىّلَص ُهّئاَكَو تناك كَ . ناذألا الب كرت َنِفُح اًمْلُك ٍببِحْنلاَو ِءاَكّبلاِب ٌدِجْسَمْلا
 دكشا نيج ْمأسَو يَ هللا ىَلَس هيَرْجِم يف ةئيدخلا لوح كفو الخ الب نيك نْيَنُث ولا ْمْوَي

 ىَلَص ِِيفَذ ٍريخَأَت يف ُبَبسلاَو ِءاَعبألا َمْوي َليِقَو ِءاَعْألا َهَلْيَل َليِقَو ِءاثالفل | َمْوَي َنِفُدَر ُءاَحّضلا

 يبأ ْنَع ٌرِكاَسَع نبا َجَرْحأَو .هيَ 5 ُلَحَم يِفَو هِتْوَم يِف ٍفآللألا نم َعَقَد ام َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا
 ُتبَو ٌةَنيِج ّيَحْلا ُلْهَأ َسَجْوَأَف ُليِلَع َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص تلا ّنَأ ائ انْمَلَب َلاَق ٌيِلَذُهْلا بود

 'لوثي وفف فياخ يب تقف ثني تشل ثا نا نإ ىلح اي

 3 0 0 مك ف معك م * 7

 اشتم هلع عيشثلا عيل يِدِبُت اكئربثكٌديَحُم م نئيبلا ٌضبُف

 0 يف ألا ةفس لإ وأ ل انشا ىلإ 0

 ل 8 لس ويل هللا ىلَص لا وسو بف يفق ذم كل ءازخ ا اوُلْمْأ
 : ْمالَسِلاَو ٌالّصلا ِْيَلَع ِهيِئْرَي هلو

 هظاتلاَكِيَلَع ييبعق يرظاقتل َةاَوسلا تنك
 رزاَحأ تئك كِيلنعَفق تثُمَيْلِف كذتغعتءاَش نم م 2 . - ٠ . سا لح م 78 7 7

 هللا ىَلَص ُهَتْوَم َىَّمَحَت اَمَل ُهْلَع ىَلاَعَت ُهَللا َيَِر باَطَخْلا َنْب َرَمُع َّنَأ هِرْبْخَو ِءاَفّْشلا يِفَو
 سائلا ُبطْحَت ٌعْدِج َكَل َناَك ْدَقَل هللا َلوُسَر اي يّمَأَو َتْنَأ يبأب يكِنَي َرْهَو َلاَق َمّلَسَو ِهيَلَع
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 ّنَكَسَف ِْيَلَع ُكَدَي َتْلَعَج ىّنَح َكِقاَرفِل ُعْذِجْلا ْنَحَ مهمل ابني تلح اوُثت ملف هَل

 َكِيَليِضَف ْنِم َعْلَب ُدَقَل هللا ٌلوُسَر اي يَمَأَو ّتْن يبأب ْمُهَتْثَراَف َنيِج َكِيَلَع ُكْيْلَع ع نيِيَسْلاِب ىَلْوأ َكّيْمَأَ

 م١ :ءاسنلا] للا َعاَط دق َلوُس ملا عطب نم :ُلاَقَق ُهَبَعاَط َكَتَعاَط َلَعَج نأ َكّبَر َدْنِع

 يف كرو ءاينأْلاَرِحآ كَ نأ هدم كيلي نم عَ دل هللا لو راي يمَأَو تل يأ
 يلا [ :بازحألا] «حوُ ِْمَو َكنِمَو ْمُهئاني م َنِئيْنلا ّنِم انتَ إو : ىَلاَعت لاق ْمِهَِْأ

 اوُنوُكَي نأ َنوُدَوَي ِراَثلا َلْهَ نأ ُهَدْنِع ٌكِيَليِضُ ْنِم ه لب ذئل هللا َلوُسَر اي يِمأَو تأ يب

 :بازحألا] «َلوُسَرلا اَنْعَطْأَو هللا اَئْمَطَأ انَنيَل اَي» : َنوُلوُقَي َنوُبْذَعَ اَهِتاَبْطَأ يِف ْمُهَو كوُعاَطَأ
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 نيل لش اوئازأ اذ هنأ هلع هلا يه يام نش يو ام قنا ات بيج نم
 رج رج امك ميال نب مل أَ للا ىلص يللا هلأ يرن ال واف عضو هيا للا ىلع

 ا الإ ُلُجَر ْمُهْنِم اَم ىّتَح ملا ْمِهْيَلَع هللا ىَّقْلَأ اوُنَلتَحا اًمَلَك ُهُباَِي ِهْيَلَعَو ُهُلِسْغن ْمَأ اَناَنْوَم

 نا ل لا وش وها وف نع واقل تنل نبت م مل عل مل هرذص يف
 كل ا مساع ك0 لمس يأ سس ى,لثس
 هَئوُكْلدَيَو ٍصِيِمُنْلا ٌقْوَل هاَمْلا َنوُعَضَي ُهّصِيوُ 7 وق هْيَلَعَو ه و اوُماَقَق ٌهْباَيِث ِهْيَلَعَو و هيلع

 يلا ىلإ ُهُعْفْرَي ّيِلَع ْنَع ٍدْيَج ٍدَئَسِب ُهجاَم من ىَوَرَو ءةوبْنلا لئألد يف ْيِقَمتبْلا ُهاَوَر صبمَقْلاِ
 ِ هاو 5 ب ٠ هى دوو 0 : يام 200 1 ّ
 .ِسْرَغ ٍرْثب يرثب ْنِم برق عْبَسِب يِنوُلِسْغاَك ثُم اَنأ اَذِإ ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص

 تلو لت جارقلا الاب ىلوأل ا َلَص َلِسْغَو

 يعل شا زك نب ةرشغت ها املا نول رثَي َهَلسَو هيلع هللا ىّلَص هال ُكاَرْقُشَر

 . ُيِقَهِبمْلاَو ُراَربلا ُهاَرَر ُهاْيَغ ثَسِمَط الإ يِتَرْرَع لعأ ىَرَيأل ُهْنإ تأ الإ يِْلِسْعَي أل ْيِلَع

 ُلوُقَي َناَكَف َمْلَسَو ِهْنَلَع ُهْللا ىَّلَص ّئِبنلا ْىِلَع َلَسْع لاَ :ريذشلا ٍنَع ُيََِبْلا جرد
 ُهَسْحْصَو َدُواَد وُبَأ َجَرْخأَو .اَنْيَمَو يح ٌتْبط يّمَأَو ّتْنَأ يبأب ْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهُلِسْعَي َوُهَر

 ّنِم ٌنوكُي ام ُرظْنَأ ٌتْيَهَذَك ج 1و منع هلل ىلص كس لك لغ للا تفر يلع نع موا
 اوُدجَي مل ةَبَط خير ْتَمطَسَو ٍدْمَس نبا َِاَدر يو ايم اح اًْيط ناك بو ايش أ ملك ٍتِيَملا

 ُهَصِيِمَق اوُرَصَتْما ْمُث صيِمَقْلا ٌتْخَن اًهَلَخْدَأَو ٌةَقْرِج هِي ء ُيِلَع لَعَبَو ّليِف ْطَق اًهْلْثِم

 .اًدَنَو اًدوُع ُهوُرّمَجَو ِهْيَمَدْقَو ِهْئْمَكَو ُهَهْجَوَو ِهِئَعاَرِذ ُهِْم اوؤُضَوَو ُهَلِصاَفَمَو ُهَدِجاَسم اوطْنَحو
 ىَلَص يِبْنلا ٍنوُقُج يف مِقْئَتْسَي ُهاَمْلا َناَك َلاَق ٍدمَحُم ِنْب ٍرْفْعَج ْنَع َيِوُر ُهْنَأ ٌيِزْوَجْلا ُنْبا َركْذَ

 ال



 هللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع َةَرْرُع ثيِدَح يِفَو همن ُهْبَرْشَي ْيأ ُهوُسْسَي ُيِلَع َناَكَف ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَّلل
 ٍفّْسْرُك ْنِم ٍةَيِلوُحَس ضيب ٍباَرْلأ ٍةثالَث يي ْمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٌلوُسَر َنْفُك ْتَلاَق اَهْنَع
 ىلإ ٌةَبوُسْنَم ُدْنَم ٌةيِلوُحَسلاَو . صفو ةداَيزب سلا ُةََِْلا ُهَجَرْحَأ ةَماَمِ َالَو ٌصيِمُت اًهِف َسْيَ

 .ٍنْطْقْلا ٌفْس ٌفُسْرُكْلاَو ِنَمّيلاِب ٌةَيرَق لوُحَس

 مَ ملَسَو هيلع هللا ىَلَص وزاَهج نم اور امل همام نبا دع ٍساَبَع نا ثيَِح يَ
 َنوُلَصُي ًالاَسْزأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِهْيَلَع ٌساَئل اكلا لكم مك ِهِيئَب يف هِريِرَس ىَلَع ْعِحُو ءادانل

 ٍلوُسَ ىَلَع سائلا موي ْمَلَد َناَيْبّصلا ٌلْخَد ع اَذِإ ىّنَح ُءاَسْنلا َلَخَد اوُعَرَف اَذِإ ىّنَح ِهْيَلَع
 َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهْيَلَع ىَّلَص ْنَم َلْوَأ ّن أ ٍةَياَوِر يِفَد .ٌدَحَأ مْلَسَو ِْبَلَع هللا ىَلَص هللا

 َلاَقَف ُهَنوُنِهْدَت َنْيَأ اوُلاَ مك ءارجآ هَواَسِي مث اه اجبَْق ساثلا مث هتنَب لهأ مل ّث اَجاَوْف أ ةكيالتلا
 يبن ٌتاَم ْيَأ َكَلَه ام ُلوُقَي َمْل هو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر ٌتْعِمَس ُهْنَع ُهَللا ّيِضَر ِرْكَب وُب

 ٍلوُسَر َدْحَل ُةَحْلَط وُبأ َرْفَحَو .ُهْْخِوَس اًضِيأ انأَو ْيِلَع َلاَقَو ُهُحُر ُصبْفُت ٌتْيح نهدي ألِإ طق
 ىَلَص رب م ةلخفأ أ نَميِف تيا ٍدَكَو ضي ُتَْح ِهِئاَرِف عِضْوَم يف َمْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص وللا
 َناَكَو ْمَنُقَو لْضَْلا ُهاَْباَو ٌس اعلا ُهّمَعَو ٌىِلَع ربك يف لَ هنأ ير ام حَصأَو َملَسَو هَ هلا

 . مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَرِب اًدْهَع ساّلا ٌرْجآ مق

 ٌةيناَرْجن ُةَفيِطُق هت هش َشرْفَو تال ختي َملَسَو هيلع هللا ىَلَص وربك يف ين هلأ يورد
 ٍقيِقَْحَت باَتِك يِفَو ُكَدْعَب ٌدَحَأ اَهْسَبلَي آل ِهللاَو َلاَقَوِرْبَْلا يف ُناَرْفَش د اًهَشَرَف اهب ىَطْتَتَي ّناَك

 ٍتائيلا عضو ني اوَُ امل ربقْلا نم يملا يخي جيرخأ مث بلا دب ِدْبَع ُنِبا َلاَق ٍةَّرْضْنلا

 ُتَباَط َفْيَك ْتَلاَقَف اَهْنَع هللا َيِضَر هما ثءاَج َمْلسَو هيلع هللا ىَّلَص َنُِح امَلَو ءعْسْنلا
 رئَقْلا ٍباَرُث ْنِم ْتَدََأَو َتاَرثلا َمّلَسَو أع هللا ىلم لا وش َر ىَلَع اوُفَسَن ْنَأ ْمُكُسوفُن

 ْتْأَشْنَأَواَهِيكْبَع ىَلَع ُهْيَعَضَوَو ٍفيِرُشلا

 اًيِلاَرَغ ٍناَمْرلا ىَدَم مَسَيآل ْنَأ ٍدَمحَأ ًةَبْرُت ْمَش ْنَم ىَلَع اًذاَم

 اًيِلاَيَل ندم األ اَعْدَْبص اًهَئأْوَل ٌبِئاَصَم يْلَع تبيض
 الع لخت موي نم اشأ لو نشأ اق قوت كأن نأ لق يملا اي يفت.

 زعل ميا اك يأ ةغ قيل لو فق ٠ مسوغ للا ىَلَص هلا وُ 3

 َتاَم يلا ُمْرَيلا َناَك اًمَلُف ٍءْيَش ُلُك اَهْنِم َءاَضَأ َةئيِدَمْلا َمْل َدَو ِهْيْلَع ُهَّللا ىَّلَص وللا ٌلوُسَر هيف
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 ْنِمَر ءاَنَيوُلُق انْرَكْنَأ ىّنَح ِهيْفَد يَِل اَنإَو ِباَرْثلا َنِم اَئَيِْيَأ انْضَمَ اَمَو ٍءْيَش ُلُك اًهْئِم َمَلْظَأ هيف
 اَذَكَو رثب يِف ىّدَرَت ىّنَح ِهْيَلَع ِهِراَمِح ٍنْرُح ْنِم ٌرِكْذ اَم ِهِتْوَم َدْعَب ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ِهِتاَيآ
 .ْتَناَم ىّتَع ْبَرْشَن ْمَلَو ْلُكأَت مل اَهّنِإف هنا

 ْنِم ْأَدَب رقي حب نب لآل ُهّشَر مْلَسَو ِهْيْلَع ُهَللا ىَّلَص ُفيِرّشلا ُهرْبَق شْوَو ُنْيْرُر لاَ

 أل نع هرب َعِفَُو ءاَضِيَبَو ءاَرمَح اَبْصَح م ِهْيَلَع َلَعَجَو ٌرِكاَسَع نبا هاكَح ِهِْأر ٍلبق
 هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلاَق ثلاث ْيِراَخُبْلا َدنِع اَهلَع ُهَّللا َيِضَر َةَمِئاَع ِثيِدَح يِفَو «رْبِش َرْدَ
 ْمِهئاَيبْنَأ َروُبُق اوُذَخّنا ىَراَصَتلاَو َدوُهَيلا ُهَّللا نعل ةلب مفي مل يذل ِهِضَرَم يف َمّلَسَو ِهْيْلَع
 يبأ ِثيِدَح نم يِراَخُبْلا يِفَو اًدجْسَم ٌدَخَتُي ْنَأ َيِشَح هلأ َرْبَع هربت رِرْبأل كِل ًالؤل ٌدِجاَسَم

 هد هلأ املا َكاَْفُس ْنَع ٍضايَع نب رب
ىلَض يل ربك ىو ُهلأ

 السم لَو هي هللا 
 أ

خششُملا يف مَع وأ دار امم
 لك َرْمْعَو و ركب يب ربو جر

 ىَلَع لحد لاق ركب يبأ نب ٍدْمَحُم نْب مسالا قيِرَط ْنِ ْمِهاَْاَو دام وب ىَوَر
 مو ل نع يل تيك لو ع هلل لص نبا رش ؟ ْنَع يِل يِفِشُما دنَأ اي ُتْلُقَن ٌةَمِئاَ
 َىَلَص هللا ٌلوُس أَرْق ُمِكاَحْلا َداَز ِءاَرْمَحْلا ٍةَّص ٍةّصْرَعْلا ٍءاَحْطْبِب ٍةَحوطْبَم ٍةَئلطَأل لَو ٍةَكِرُْم أل
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 ا يف ثلا اها نواقمةقاج يف لك ذو لَو هع لا ىلَس يبل يل

 ديلولا لبق نم ٍليَِمْلا ىَلَع ريما بَ نب َرَمُ ِةَراَمِإ يف ٍروُبعلا راَدج يب امل مك حطم

 ل لل لس نار هلم ف يا تأ يذل اق نر رّْيَص ِكِلَملا ِدْبَع

 مع َِرامإ يف ْمُلَسو ِْيأَع هللا ىَلَص لا رف ت أر لاك ُيِنَدمْلا ٍساَطْسِ ِنْب مع ْنَع َمْلسَ

 َرْبَق ُتِنَأَرَ ِهِرْبَق ءاَرَو رْكَب يبأ رْبَق ُتنَأَرَو َعِباَصَأ نأ نب م اًوُحَن اًعِقَتْرُم أذ زا د نإ

 .ُهلم َلَقْسَأ ركب يبأ ِرْب ًاَرَو ٌرَمْع

 ىَلَص يلا رجح طِئاَح يمي طاح ْمِهئلَع طقس امل هيأ ْنع ةَْرُع نب مام َْعَد

 اوُنظَو اوم مك ْمُهَل ثَدَبك هئاكي يف اوُذَحأ ِكَِمْا بع نب ٍديِلَولاٍناَمَذ ي َملَسَو لع هلا

 ل م 04 0 ىلع كل لشي اذخأ اجو ام مس يع هللا ىلَص يلا م هنأ ا

 لاق يلا ىَورَو «ْيِراََبلا هَ رم مق الإ ام َمُلَسَو هيلع ُهَللا ىَّلَص ليبئلا ُمَدَق

 ركب يب فل ُدْمُْعَو َمَلَسَو جم لا ىَلَص يلا سَ ذل ركب يب 0

 مِساَقْلا ُثيِدَحُف لَ ْعْمَجْلا َنَكَم هأ ْنِإ مِياَقْلا ٌتيِدَح ُفِلاَخُي اَسُي ُهْرهاَظ اَذُهَو ِهِطْسَو َدْنِع ُهُسْأَر
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 ةَرْهَسلا يِن ِرْبَك ْعِضْوَم ِتيَبْلا يِف َيِقْب َلاَك ٍبْيَسُملا ٍن : ٍديِعَس ْنَع ٍرَيّسلا ُلْهَأ لَقَنَر ٌحَصُأ
 تيب ُةَوُهَسلاَو ٠ َعِاَّرلا ُهْرْبَق ٌنوكَيَو ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع مَيْرَم ُنْبا مَسيِع اًهيف ُنْفْذُي ةُيِقْرَّصلا

 . ِةئاَرِخْلاَو عَدْجَملاب يش اليلُك ِضْرَأْلا يف ٌرِدَْنُم ٌريِغَص

 ُلِزنَي اق َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ِهَّللا َلوُسَر نأ َرَمُع ِنْبا ِنَع يِزوَلا ٍنْبْذل ٍمَطقلُمْلا يِفَد
 ُفْذُيَف ٌتوُمَي م َئَس َنيِعَْدَأَو اًسْنَح ُتْكْميَوُهل ُدلوُيَو ُجْوَرْكيَف ضدأألا يف َمَيْرَم ْنْب ىَسبِع

 :َرَمْعَو ٍرْكَب يبأ َنْيَب ٍدِجاَو رف نم ْمَيْرَم نا ىَسيِعَر ان موُنَأَو يِرْبَق يف يهم

 يناثلا لصفلا

 مو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍفيُِمْلا ٍهِدِجْسَم دحسمو و ٍفيرشلا ِهِرْبَق 9 ٍةَراَيِز يف

 أَو .ِتاَبْرَقْلا مَطمَأ ْنِم َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍِفيِرْشلا ِهِرْبَك هَ َراَيِز نأ مَلَعا
 هللا رب لف د فا نو ,ِتاَجَّرّدلا ىَّلْعَأ ىَلِإ ليبَسلاَو . ٍتاَعاطلا
 كس ُةَنَس اَهْنِإ ضاَيِع يِضاَقْلا لاق . مالغألا ِءاَمَلُمْلا ًَدَعاَمَجو ُهَلوُسَوَو ُهَللا َفَلاَخَو

 يه رش نبا تيد نم يللا ىدز دف اهف ترم يك هيلع عشت نيم
 ىَوَرَو .يِئافَس ُهَل ْتبَجَو يرق َراَز َْم لاَ َمُلَسَو َِْلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ امُهْنَع ُهّللا

 َناَك يتَراَيِ الإ ٌدَجاَح ُهّلِمعُت ل اَرِئاَ يِنَءاَج ْنَم َلاَق م ْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ّيِبْلا نأ ِناّرَبَطلا
 ع لا ىلس ل بخل يفو كتل نب ةحشصو هيلا مت ميش كول أ يلع لع
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 أَو ٌةَْعس

 ل نت زل اح ل نأ نمو مان نأ نع اجا و أت

 هللا ىّلَص ينل ىَلِإ اًعوُفْرَم اَمُهْنَع ُهّللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَح ُهْرْيَغَ ُيِيطُقْراَدلا ىدَدَد .ٌرْذُع
 ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا َلوُسَر نأ بِطاَح ْنَعَو .يِناَمَج ْدَقَف يِنِرَي ْمْلَو ٌجَح ْنَم م ْأَسَو ِهْيَلَع
 ّنِم َثِعْب ِنْيَمَرَحْلا ٍدَحَأِب ٌتاَم ْنَمَو يِتاَبَح يف يِنَراَز اَمنَأَكَف يِتْوَم َدْعَب يِئَراَز ْنَم لاق ْمْلَسَر
 َْلَع هللا ىَّلَص هللا َلوَسَر ُتْعِمَس لاق ُهْنَع ىَلاَعَت ُهَللا َيِضَر َرْمُْع ْنَعَو . ْيِقَهْتَلا هاَوَر َنيِنمآلا
 .ُهْرْيَغَو ُيَِقَهَِمْلا ُهاَوَر اًديِهَشَو ُهَل اًميِفَش ُتنُك يِئَراَز ْنَم َلاَق أ يِرْبَ َراَز نم َلوُقَي ْمْلَسَر

 اك نيقخم ةيدلاب ينئاز نم مس لع هللا ىلض للا لو لق لا كلام نب بأ

 ُيغاَرَمْلا ِنْيَسْحْلا نب ِنيْدلا نه ُةمدلَْلا َلاَك ءاَضِيَأ ُْىِفَمَِبْلا ُهاَوَر ِةَماَيِقْلا مي يِراَوَج يف

 َكِلُذ يِف ةدراولا ٍثيِداَسألِل َةَبْرُق م مو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِتَراَيِز ِنْوَك ُداَقِيْغا مِلْسُم لكك ي ىَْعَبْلَيَو

 نا



 ُلوُسْرلا ْمُهَل َرَفْفَتْساَو هللا اوُرَفْفَتْس ا َكوواَج ْمُهَسْفنَأ اوُمَّلَط ذِإ ْمُهنَأ َوَلَو» :ىلاَعَت هل

 هللا َلاَق عيِمَجْلِل َمّلَسَو ْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َرَمْعَتْسا ٍدّقَو 114 :ءاسنلا] كاًميِجَر اَباَوَن للا اوبل

 ْمُهُكيِحَم َدِجُو اَذإَف ١9[ :دمحم] «ٍتائبؤُمْلا نمل ك َكيلْذِل رِففَتْساَو» :ىَلاَعَت
 . هِتَمْحَرَو ىَلاَعَت هللا ِةَبوَتِل ُهَبِحوُمْلا ٌةنالُئل ِتْأَمَكَت ْمُمْراَفْنِيْساَو

 فرش لجن نإ ل نيل لع ُهَللا ىَّلَص ُهَ ُهَتَراَيِز ىَوْن ْنَمِل يبني

 .ِكِلاَم َدْنِع اَهْلَضْفَأ َرْهَو اَهْيَل الإ ُلاَحْرلا ّدْشُت ال يِبّلا ة العلا ِدِجاَسَمْلا ُدَحَأ ُهَنِإَف هيف ٌةالّصلاَو

 صول لا ىل نبل ىلع ماش ربل ريق ريحا دن عبرت ل ند

 َمْلْسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ُهتراَيِز َداَرأ ْنَمِل يِغَْنَيَو . ُلِجْعَتْسُمْلا ُلوُسَرلا ُديِرَبْلاَو لِسْرُي ُدْرَبُي ىَنْعَمَو

 اَمَو ةقيِرْلا ٍكيِدَملا مِلاَعَم ىلع ُْرَصَبَعَْو ذك هقيرط يف ِهيَلَع ملدا ةالضلا نري نأ
 ِنْيَداَدلا يِف اَهب ُهَدِْسُيَو َِترايِب ُهَعْفَي نأ هللا ِنََسَيَو َميِلْسّملاَو هْيَلَع ٌةالَّصلا ٍدْدَرُيَلَف هب ُفَرْعُت

 .اّيكاَب ايِشاَم ُلجَرَتيْلَو هباّيِث ْنِم فيظْنلا ِسْبلَيْلَو ُلِسَمْغَيْلَو

 ْمهِلِجاَوَر ْنَع ْمُهَسْفَأ اق َمُلَسَو هيلع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَر ٍسَِقْلا دبع ُدْفَو ىَأَر اَمََ
 ٌةالَص ُبَسَتْسُيَو . ِهْيَلَع ُهُمَالَسَو هللا ُتاَوْلَص ْمِهْيَلَع َكِلُذ ركتُي ملك ِهْبِ | اوُعَراَسَو اَهوُسِينُي ْمَلَو

 هل فيتا موشن ةئج نم ةزوزث نكي مل 0 دال لبق دجشملا يب نوت

 جيدزعم أ قرشا يراسل فجل : هيداَس ىف اً ُدصَتْقُم نكي نشل

 اًمُكَتاَوُصَأ ِناَعْفْرَت اًبْرُض اَم اَمُكتمَجْوَأل ِدلْبلا لخأ نم اك ل بولا نب ناو ل

 معو ل اللا لش هللا لرش دجشت يف

 ٍراَمْسِمْلاَو ُدَتوُي ِدَتَوْلا ٌتْوُص ْعَمْسَت ثناَك اَهنأ اَهَْع ىَلاَعَت هللا َيَِر َُقِئاَع ْنَع يِوُرَ
 0 بشت ف شا

 ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍبِلاَط يبأ ُنْب ُىِلَع ْلِمَع اَمَو اونا .عُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا لو

 يف امك ُهَعَم ُبَدَأْلا ٌبِجَيُف َكِلْذِل ايف 2 كيِدُمْلا جراح ناَكَم مسا عصائملاب الإ ِهِراَذ نفارضي

 نإ لل ةقج نم فيلا يثقل ىلإ دي أر ينو ؛ملسو ل للا ىلع هاج

 روذتسَيَو مْرَكمْلا هسأر ٍةَهج ْنِم ِنابنإلا نم بألا يف َُبَأ َرهَف ٍنيَبِحاَصلا يَلِر ٍةَوج نم اج

 2 َتِقَيَو َةلِبقْلا

 ٌةَلبِقْلا ٌليقَتْسَأ ْمَأ وُمْدَأَو ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص وللا ٌلوُس َر ُليْقَتْسَأ هللا ِدْبَع اَبَأ اي ٌيِساّبَعْلا

 انك
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 ُهالَّصلا ِهْْلَع َمَدآ َكيِبَأ ُهَليِسَوَو َكِتَليِسَو َوْمَو ُهْنَع َكَهجَو ٌفِرْضَ ْمِلَو ُكِلاَم ُهَل َلاَقُن وُمْدَأَو
 .ِةماَيِقْلا َّمْوَي ٌلَجَو ٌرَع هللا 1 مْالّسلاَو

 َّناَك اَمَك ِةَبْيَهْلا ماَتَم يِف ٍرَضَبلا ضاع َعْضاَوَتْلاَو َعوُشْخْلاَو َبَدَألا ُمِزَالُي ْنَأ ىِغَبْنَيَو

 راع يف و انك هيل انتو لد نيب فوفو املج دشتشواتخ يف هلي يَ لهل

 ْمِهمِئاَزَعَو ْمِهتاَينَو ْمِهِلاَوْحَأب هِتقِرْعَمَو يم هتَدَهاَشُم يِف ِهِتاّيَحَو ِهتْوَم َّنْئَب َفْرَك آل ْذِإ ِهِتاَيَح
 َنِيَل ٍبيَسُمْلا نب ٍديِعَس ْنَع ِكَرابُمْلا نبا ىََر دَكَ وب ءاَفْح آل ْيِلَج ُه ُهَدْنِع َكِلْذَو ْمِهِرِطاَوخَو

 مُهفرغَتك ُْيِشَعَو ةوذُ هنأ لامع مْلَسَو يلع هللا ىَلَص يبل ىَلَع ٌصَرْمتو ألإ ٍمَْي نم

 . مولع ُدَهْشَي كِلذِلف مهيامغأو مهام
 هتَبُتَر َلالَج ُهُيْلُق ْرِصْحُيَو ِهِئْهِذ يِف ُمالّسِلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع َميِرَكْلا ُهَهْجَو ُرِئاَزلا ُلْفَمْيْلَو .”

 اَمِل اًميِظْعَت ٍراَرْسلا يِجأك الإ ُهَ ةوبلاَحُي اوُناَك ام بْحّضلا ٌراَكأ نو هيَمْرُح ٌميِظَعَو ِهيَلِئم و و
 يِفِشُكا ِنَأ اًهَْع ُهَللا ّيِضَر ةَشِئاَع ْتْلَأَس ةََرما نأ ٍراَجَلا ُنْبا ىَوَر ْدََو هنأ ني هللا مْ

 يبأ ْنَع َيِكَحَو . ثّناَم ىثح ْثَكبم تفك ْملَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ٍرْبُق ْنَع يل

 َباَب ىَنَأ حوُيشلا ٍراَوُزلا ْنِم اًصْخَش َدَهاَش ُه ٍةَسْدَقُمْلا : لا ةزخشلا اخ دع ٌيِرَمَحْلا ٍلِئاَصُْلا

 هش نم َناَكو ُتْيَم هادف ةوُكوَحم ِةَبتعْلا وش :3 ُهَسْأَر ًاَطأَطَف ةَئيِرُشلا ٍةَرْجحْلا ٍةَروُصْفَم

 اي َكِيَلَع ُمالّسلا :ٍِقاَرْطِإَو ٍنوُكْسَو ٍتْوَصَو ٍفْرَط ٌضْعَو بلف ٍروُصْحِب ُرِئاَرلا ُلوُقي م
 ٌريخ اَي َكِيَلَع ُمالَّسلا 2 .ِهللا يبن اي َكِيَلَع ُمدلَسلا .هللا ٍلوُسَر

 .نيئيلا | َمِتاََحَو َنيِلَسْرْمْلا ديس يلع .ُمالَسلا .هللا ةَوُفَص اَي َكْيَلَع ْمالَّسلا .هللا ٍقْلُخ

 .َنيِرِهاطلا َنيِبَلا َكيِئَب لأ َكِْيْلَع كِيَلَع ٌمالّسلا 0

 َكِباَحْض ىَلَعَو ُكْيْلَع مْلَع ْمالَّسلا ةييؤتلا َتاَهَمَأ ٍتاَرِهاطلا ٌكَجاَوْزَأ َكْيَلَع كْيْلَع ُمالّسلا

 ُلوُسَر اَي ُهّللا رج .َنيحِلاّصلا هللا ٍداَبِع ٍرِئاَسَو ايلا راس ىلع كيل ماشلا .ٌنيِعْمْجَأ

 ْنَع َلَثْغَو َنوُرِكاَذلا َكَرَكَذ اَمْلُك َكِيَلَع ُهّللا ىَّلَصَو تم ْنَع ًالوُسَرَو ابن ىَّرَج اَم ّلَضُفَ هللا

 ِهِقْلُح ْنِم ُهَُريِخَو ُهيِمَأَو ُهّلوُسَرَو ُهُدْبَع َكْنَأ ُدَهْشأَو هللا الإ لإ ال ْنَأ ُدَهْشَأ َنوُنِفاَمْلا َكرْكِذ

 .هداَهج ٌقَح هللا يف َتْدَهاَجَو َةَنألا َتْحَصَنَو ًةئاَمَألا َتْيْدَأو َةَلاَسْلا َتْمْلَب دق كانأ َدَهْفَآَو

 . ضَرْعْلا هب ُلصْحَي ام وأ هلم َرْسْيت اَم ُلْثَيلَف ِهِظْفِح ْنَع زأ َكِلْذ ْنَع ُهْتْفَو َقاَض ْنَمَو

 َنوُرِجوُيَو َنوُرِصَمْقَي اوُناَك ٍفَلّسلا َنِم ُهَرْيْغَو ٌرَْمُْع َنْبا نأ ٌرِكاَسَع نبل رِئاَزلا ٍةَْحُت يِفَو

 ناعما



 نبا َُياَوِر ْنِم أملا اذهب ةَرْبِح ِهب َكيِهاَتَو رجلا راد ٍماَمِإ سن 0 ٍنْب ِكِلاَم ْنَعَل اًذج اذه يِف

 َرَمْع ِنْبأ نَع عِفاَن ْنَعَو .ُهَئاَكَربَو هللا ُةَمْحَرَو بلا اَهْيَأ َكِيَلَع ئكَع مالَسلا : ُرْئاَرلا ٌلوُقَي ُهْنَع ٍبهَو

 دل اك سل ىلأ م دجشملا لك رقش نم مي إدلب

 ًالَوَوُع ُْءْذَي ْنَأ يِغَبَْي ْمَيَو .ُهاَتبَأ اي َكْيَلَع ُمالَّسلا ِرْكَب ابَأ اي َكِيَلَع ُمالّسلا هللا َلوُسَر َواَي َكْيَلَع

 . عوُشْخْلاِ ٍلالخإلا ىَلِ يدّؤُي نإ ٌمجسلا تلكَ

 يف َيِفْوت هللا ٍدْيَبُع ّنْب ٌدْمَحُم ُهُمْساَو ْيِْثْعْلا ِنَع ٌةَروُهْشَمْلا َةَياَكِحْلا ٌةَعاَمَج ىكح ْدَكَو

 هئاَدِحِب ُتْسَلََوَُُُك مْلَسَو هلع هللا ىَلَص يلا رب ُتئَنَأ َلاَق ٍنْيَنئاِمَو َنيِرْشِعَو ٍناَمَن ِةَنَس

 ْمُهنَأ زلَر» : هيف َلاَق اًقواَص اًباَتِك َِيَلَع َلزْنأ هللا َّنِإ ٍلْسْولا َرَخ “ اي لاك مك رار ئيبارمأ هاج

 «اًميِحَر اَئاَوَن َهّللا اوُدَجَوَل ٌلوُس وشزلا مهل رقفتساو هللا ارزفلتساك كوؤاج ْمُهَسْفأ وُ

 : ُلوُقَي اَشْنأَو يَ ىلإ | كلب اَعْفِشَتْسُم يِبْلَذ ْنِم اًَرِْغَتْسُم َكُدْلِج ْنَ و [54 :ماسنلا]

 ُمَكألاَو ٌااَقْلا ٌنِهِبِيِط نِم َباَطَق ةَمظَع 0 لق نق ري اب اَي

 ُمرَكْلاَو ُدوجْلا هيفَو ُفاَقَعْلا هيف ةثكاَس تن ِرْبَقِل ُهَدِفْلا ُ

 َلوُقَي َوُهَو مولا يف َمْل و هيلع هللا ىلَص بلا يرق ثذقرف ترصلاو رنا م

 ملف هيلطب ُتْجَرْحَو ُتْظَفَْتْساَك يتعاَمَشب هَل َرْفَغ ذك ىلاَعَت هللا ّنأب هْْهَبَو يباّرغألا ٍنَحْلا

 . ُهْذِجَأ
. 

 قْبِعِب َتْرَمَأ َك | مُهّللا َلاََو َمْل سو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍفيِرَّشلا هِرْبَق ىَلَع ٌيِباَرْعَأ َفُْكَرَر

 اذه اَي : :فتاَم هب ٌفََهَك َكبيَِح ٍرْبُك ىَلَع ِراثلا َنِم يِْفِيْعأت َكُدْبَع ان َكُبيبَح اًذُهَو ديِبَعْلا

 ِنَسَحْلا ِنَعَو ءِراَثلا َنِم َكاَئَْتْعَأ ذقك بهذا ينلَحْلا ميَِجِل تلا الم َكَدْحَو كل قثعلا لأَن

 َرْبَق اًنْرُز نإ براي لاَ َملَسَو هلع هللا ىْلَص َيِئلا بق ىَلَع ْمَسَآْلا متاح فو لاق يرض

 غجذاف كام دَمَو لإ ائييبح ٍرْبَك ة رايز يف َكَل نأ ام اذهل اَ : يِدوُنَف َنيبئاخ اَندْرَت الق َكّيِبَن

 لوي تكَرذأ ْنَم ٌضْعَب ُتْعَِس ِكِيَ يبأ نبا َلاَقَو . ْمكَل اًروُقْغَم راَوُرلا َّنِم َكَعَم ْنَمَو َتْنَأ

 هَتكئالَمَو هللا نإ : :ةيآلا وله الكف َمْلسَو هيلع هللا ىَلَص يللا ربك ذئب َفكَو نم نأ ان

 َلاَقَو [55 :بازحألا] كاًميِلْسَت اوُمْلَسَو هبَلَع اوُلَّص اوُنَمآ َىيِذّلا اَهَبأ اَي يِبّنلا ىَلَع َنوُلَصُي

 ْملَو آل اي َكَِلَع هللا ىْلَص ُكْلَم هن هرم َنيِعْبَس اَهلوُقَي بَ ُدْمَحُم اَي َكََِع هللا ىْلَص

 ْنِإَو هللا َلوُسَر اَي يِداُي ْنَأ ىَلْوَألاَو ُهُرَْغَو ُيِغاَرَمْلا نيذلا ُنْيَر ُحْبّشلا َلاَف ٌةَجاَح َكَل طْقْست

 مثتامسار

 . دمحم اَي ةَياَورلا ِتَناَك

 ال



 ا كيلع مالشلا :لّيلذ ْمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص بألا ىلإ مالنا هلا غالبإب ٌدَحَأ هاَصْوَأ نإ

 له ىلات للا ضو رك يبأ ىلع مسك عزو رف همز نع لتي مل «آلف هللا لوشن
 ديَس َةَفيِلَح اَي َكِيَلَع ماسلا ُلوُقَيف َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ِهَللا ٍلوُسَر بكام ِءاَذِحب ُهَسْأَر ّنَأِل
 َنيِمِلْسُمْلاَو مالشإلا نم هلل لاَ نب ّريِدلا ٍةْدْرلا َمْوَي هب ُهللا يأ م اي يلع ملل َنيِلَسْرُمْلا

 نب َرَمع ىَلَع مْلَسْيف عا ردك هبيمَي ْنَع لقلي مث ٠ ءدب انَع ٌضْاَو ُهْنَع ضنا مُهَّللا اًرِيخ

 دب ْنَ اي َكِيََع مالا َنييبْؤُملا ري اي يلع مالا ل ْمَبَف ُهْنَع ىَلاَعَت ُهّللا يِضَر باطلا

 .ِهب اًنَع ٌضْراَو ُهْنَع ّضْرا ْمُهّللا اَرْيَخ َنيِمِلْسُمْلاَو مالشإلا ِنَع ُهَللا َكاَرَج َنيْثلا هب هللا

 ُدَمْحَبُف َمَّلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍِلوُسَر  اَنِدْيَس ِوْجَو َةَلاَبُك ٍلْوَألا ِهِفَقْوَم ىَلِإ ٌمِجْرَي مث

 لفلاو اضل َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص يلا ىَلَع يَلَصُيَو ُهَدْجَمْيَو ىَلاَعَت هللا

 ةبْوَت اَهَلَعْجَي نأ مل سو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِهاَجِب َهَللا ُلَأْسَيَو ٍةَميِرَكْلا 4 ِهِيَرْضَح يف ًةَبوّتلا ُدْدَجُيَ

 هع ةقيرشلا يرضع مس اعلا ىَلَص نبل ىلغ ملل للا نب كَ احول

 ام لاق َمُنَسو لَ هللا ىَلَص هلأ ةَِيَرُه يبأ ثيِدَح َنِم دود وُبَأ ىَوَ ذَف هيلع ُدرَيو همسي

 ىَلَص وجور ْدَر ىئْغََو مالا هلع ةزأ ىّح يجوُ لع هللا أل | يلع ْمْلَسُي ملم نب

 صاح ُلاَبْقِإ كش الب ِهِرْبَق يِف ْيَح ُهنأ َعَم م َمالَّسلا مّلْسُمْلا ىَلَع دري ىّنَح ّمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 ًالِماَش اّماَع ٌُنوُكَي ٌلاَبقإلا اًذه و ملشُملا كِل ةّيربكلا ةرضححلا نم لْصْحَي يِناحوُر ُتاَفلاَ

 ُيوبْنلا ُلاَبقإلا َكِلْذ ْمُهَعِسَرَل ٍفْلَأ لأ ٍفلَأ نم ٌرككأ ٍةْسْمَل ّلُك يف َنوُمْلْسُمْلا َناَك ول ىبَح
 .ٌيِناَحوُرلا ُتاَقِتْلإلاَو

 ْنِم ٌُتْيَأَر دَقَلَو ُهّللا ُهَم ُهَمِحَر ُيِنالَطْسَمْلا ُدَمْحَأ ٍنيّدلا ٌباَهِش ُةَملَعْلا لضألا ُبِحاَص َلاَث

 هَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ْنّئلا ُدْرَي فيك َلْيْس ْنَم ّنَسْحَأ ْدَقَلَو .ةنغ رب ذأ عيليتسأ آل ام كِل
 : ٍبْيَطلا يبأ َلْرَت َدَقْنأَق ٍدِجاَو ٍنآ يف اَهِراََمَو ضّرألا ٍقِراَشَم ْنِم ِْبَلَع ُمْلَسُي ْنَم ىَلَع

 اَبِراَعَمَو اَقِراَشَم البلا ىَشْمَي 2 خا ا يف نشل

 كالا لاح نو ُلمْكأَو ْلَضمأ خرم يف َمُلَسَ ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُهَلاَح نأ َبْيَر

 ُهَلْغْشَي الَو ٍدِحاَو ِنآ يِف حوُر ٍفْلَأ ةئاب ل ا شا ل ليان انني نه

 ٍسيِدْفَلاَو حيبشُتلا ىَلَع ٌليْقُم ىَلاَعَت هللا ٍةدابعب َلوُعْشَم َكِلذ َعَم َرْهَو ضْنَق ْنَع ضن
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 مهبل ُددأَو معن لاق ْمُهَتالَس ُهَقفََأ َكِبكع َوُمَْسَْف وُ َنيِذّلا ِءالُؤه هللا َلوُسَر اي ُثْلُقَ

 يف كِل دَرَو اَمك ِءاَنأْلا ِرِئاَسَك ِهِرْبَق يِف يّلَصُي يح َمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ُهَن َكَشَلَو

 ُركْسَع َبْلَْت امل لاق ُهنَأ بْيَسْمْلا نب ؛ ٍديِعَس ْنَع ٍراَجْنلا ُنْبا ىَرَر ْذَقَو .ةّحيحّصلا ٍثيِداَحألا

 ٍتَرَضَح اَمَلَق َمْلَسَ لع هللا ىلَص لا لوس دجشم يف ذي مَ ِةَرْوَنُمْلا ٍةَئيِدَمْل || ىَلَع َديِزَي

 ىَضَم مث ٌرهْطلا ُتِيْلَصم ةماَقإلا ُتْعِمَس َ ْمُث ِنْيَئَعْكَر ُتْيْلَصَق ٌ؟ ِرْبَقْلا يِف ناذَأْلا ُتْعِمَس ُرْهْظلا

 ماي َيِلاَيَل يّنْعَي ِناَي كلقلا ٍتْضَم بح ةداَص ُلُكِل سْدقُم رْبَقْلا يف ٌةَماَقإلاَو ُناَدَأْلا كلذ

 .ةرَحْلا

 ٍةَموُمْسَم ٍةاَش ْنِم َرِببَح ٌّمْوَي : هلْكأل اًديِهَش َتاَم مْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص اين نأ تبت دَمَر

 لف و يل للاى ََّي ب ٌراَصَو ِءاَرَبْلا ُنْب ٌُرْشِب ُهْنِم َتاَم ىَّتَح ِهِتَعاَس ْنِم ًالِتاَق امس

 دقو ةذاهشل اَو وبلا كِل لا تهت ثلا لقب تان ىلإ هنتي عل آن

 ايخأ لب اَناَوْنَأ هللا اولتُك َنيِذّلا نَبَسْحَن ًالَو» : ىّلاَعَت هل ءاَدَهّشلا ٌةاّيََح ْتَنَي
 وم م يف 5 ني هِلْوُق ٌصْنِب تتبل

 ا ناقشت نب حم َبَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َوُهَل [116 : اارمع لآ] نوني مهر دنِ

 ٌلَمْكَأ ُهُئاََحَن اح ءاَدَهّشلا ُلَضْنَأَو ِءاْنألا ُلَضَْأ َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىّلَص َرْم لب ٍةَداَهَّشلا ِهْجَوَو ْةّرُبْبلا

 , مِهِتاَيَح ْنِم

 اذهب ثلاكن اهنم َقِلخ يبا ةبرْلا يف ُربْقُب َنْؤُمْلا نأ ارشلا ثييشلا يف همي و

 ْمَلَعَأ ُهَللاَو اًدِهِبَن ِرَشَْلا ُلَضْنَأ ُملْسلاَو ُهالَّصلا ِهْيَلَع ُه أ اًمَك ٍبرْثلا َلَضْمأ ٍةَئيِدَمْلا ُةَب

 0 رئاَزلل يِفَْثَيَو ءِلاَطَب نبا ُهَلاَف ناَدلبْلا ٍرئاَس ىَلَع اًهيِف بيطل لا عيب تلاشت

 َعَفْشَتْسا نَمِب ٌريِدَجَف مل سو ِهْيلَع ُهَللا ىَلَص هب ِهُجَوئلاَو ٍلْسَوتلاَو ُنَْتلَو ' ةَناَغَتْسألاَو عُوَضُنلاَو

 للا ىلص نيل درا قفاز كوز لكتنألا بذلك لإ هيف لت لا كلي نأ

 قلت لبق لاح ْلُك يف َمِتاَو اَمِهرْيعَر مالّطلا حاَبْصِمَ ٍةَرِصْنلا قبقحت ب يف امك َمّلَسَو ِهْبَلَع

 10 تاضوغ يف تفي و عب ذل يف زف فيو ذل يفتح ل يف ان

 م

 ٌالَّصلا ِهْيَلَع َمَدآ عقشهشا نم ٍلّوَألا ٍدِصْقَمْلا يف ٌمّدَمَت ام َكْبْسَحُت ىّلوُألا ُةَلاَحْلا اَمأَ

 يلف يب دم الإ تفتش َتْفْفَشَت وَ ْمآ اي ىَاَعت هللا ٍلْوََو ِةئَجْلا َنِم َجرخأ امل هب مالْسلاَو

 يف هقلخ - َدْعَب هي لْسَوُلا اَمأَو ءَكَل تْرْنَغ دق ِهْفَسِب يِئلأَس ْذِإَو ٌكاتْمْمَمَل ضْوَأْلاَو ِتاوَمَسلا

 يفينُخ ِنْب َناَمْثُع ْنَع ٌيِذِيِرْتلاَو ُيِئاَسْنلا ُهاَوَر ام َكِلْذ ْنَمَك َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هتاّيح ِةّد

 أّضَرَعَي نأ ُهَرَمأَك َلاَث يتيِفاَعُي نأ هللا ذا ٌلاَقَق َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهاَنَأ اًريِرَض ًالُجَر نأ
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 ةَمْحَوْلا بن .ل ٍدّمَحُم كيب َكِبَلِإ ُهُجَوََأَو َكُنأْنُأ يْنإ ْمُهّْللا ِءاَعْدلا اًدِهِب وُعْدَيَو لا

 ذو نقلا ُدحْحَصَو ّيِ ُْدَ ُهْعْفَش ْمُهَللا ىَضْقِل يتجاح يف َكّْبَر ىلإ | كي هجَونأ ين دم ا
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 .ةضيأ ل د ٌماَنُق

 .ٌرَصْبَأ ْذَقَو َماَقْق

 ىّصْخُ نأ ني رك رهف خرا يف هتزَم دعب مْلسَو هلع هللا ىْلَص وب ُلَْوْل ان
 ٌفَرَط ٍناَمْعْنلا ِنْب ملا بع يِبأ خنشلل ملا رئي نينفتنملا يف مالطا حابطي باثك يفد

 ُتْنَقَأَو ءايِطَألا ُهُؤاَوَد اًيْغَأ اذ يِل ٌلّصَح َّناَك ْدْقَلَو هللا ةّمح 5 لضألا ٌبِحاَص ِلاَق .َكِلْذ ْنِم

 َةَئَس ىلوألا ىَداَمُج ْنِم َنيِرْشِعْلاَو ِنِماَلا ُهلْبل َمّلَسَو َلَع للا ىَلَص هب ُ ُتَْعَتْساَف َنِئِس هب

 توثق اطو 1كم 1 هج ف نأ يق ارش هلا اقفز ةقبب ابنك اَمَتَو َنيِعْسِتَو ثلث

 ُتْظَقْيَتْسا ْمُك ٍفيِرشلا َنْدإلا د َدْعَب ٍةَفيِرّشلا ةرصَحْلا نم يِنالطنقلا نب دمخَأ ات ُءاَوَد اًذه هيف

 .مُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ِةَك رْبب ءاَفّشلا َلَصَحَو ُهَدِجَأ ُتْنُك 6 امم اَنْيَش ِهَللاَو يب ْدِجَأ ْمَلُ

 ٌماَمْجِإلا ِهَْلَع َماَق ام ٍةَماَيِقْلا ٍتاَصَرَع يف ْمْلَسَو يلع هللا ىَلَص هب هب ُلُسَوّلا اّمَأَو
 نْسْحِل ُلْمَؤُمْلاَو و ٌداَعَسلا َكاَرْذِإ ُبِلاَطلا اَهْبَأ َكِيَلَعَف َدَعاَنّسلا ِتيِدَح يف ُاَْحَأْلا وب تر َاَوَتَو

 .هِمَعِن ٍلْئاَوُم ىَلَع ٍلُمطتلاَو .همَركو هفطع لاَ قلعت. ةَداَهّشلاَو بْيَغْلا ةَرْضَح ين ٍلاَحْلا

 ِصاَنِتْقاَو يِلاَعَمْلا ٍلْيَن ىَلِإ | ُهَليِسَوْلا َوُهَل ٠ ٍفيُمْلا ِهِرْدقِب عُمَشْملاَو . ٍفيِرّشلا هاج ٍلْسَوعلاَ

 َنِم َكِب َلَرَن اًميِف َكَماَمُأ ُهْلعْجاَو .ماركلا ٍلسْرلا ٍةَفاَكل علَملاَو عّرجْا َمْوَي عْفَم َرْفَمْلاَو .ٍماَرَملا

 ُكِرْذُتَو .هاَصْقَأب اَرُمْلا َنِم ُرْفْظَت كن .ٍلِزاَئَمْلاَو َبْرُقْلا ّنِم ٌلِواَجُت اَميِف َكَماَمِإَو . لاول

 يِن َكِتئاَط َبَسَح ِةيَْطلا ٌةَيِيَطِب ٌتْنُد ام ْدهَعْجاَو .هاَضْخَأَر امْلِع ٍءْيَش ُلُكِي ًطاَحَأ ْنَم اًضِر

 ٍجِراَذَم يِف َفْراَو .ِتاَبِلَطلا ٍريِفاَظَأِب ة ٍةَداَعَّسلا ٍباَوْنَأ َعْرْف ْمِزَألَو .ِتاَبُْقْلا ٌعاَوْنَأ ليصخت

 مْرَكُمْلا ٍهِدِجْسَم يف ةَلِفاَنَو َةَبوُتُكَم ِتاَوْلّصلا ٍمِزَألَو . ٍتاَداَرْمْلا قِواَرُس يف جلد . ِتاَداَبِعْلا

 . مْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص

 ُةَمْكِحَو ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر امك ِةَنَجْلا ضايِر ْنِم ٌةَضْوَر اَهّنَأ َتَبْن يِتْلا ٍةَصْوّرلاِب اًصوٌصخ
 اك ام لك ْنأَو هِقْلَح عيِمج ىَلع َمُلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَلَص ُهَلْض ُهَلْضَم ْدَق ّلَجَو ّنَع هللا نأ َكِلُذ
 لك يِف ءىرفُتْسا اَمُك ِهِسْنِج ىَلَع ٌليِضْفَت ُهَل آ نوُكي ٍتاكوُلُخَمْلا عيِمج ْنِم اَم ببي هيِإ اًبوشلم
 ام اَهْنِمَق ٍمالُْسِإِلاَو ٍةَيلِماَسْلا يِف ِهِتاَقَو نيِح ىلإ ُمالّْسلاَو ُهالَّصلا ِْيَلَع ٍهِروُهظ ذب ْنِب هِروُمأ

 ُةَميِلَح ُةُتَعِضْرُم ايت أَ لأ لا لس ب نم اهلا اذ يأ نأ نأ م
 ةَعْفُب ىَلَع اَهَدَي ْتَلَعَج ىَبَم تناك اَهْنِإَف اَهْيَلَع يِشْمَت ُناَنألا َكْلَي ْتَناَك يتلا ُةَعْفْبلاَو اَهنانأَ

 عد



 مَسَم اَمُقْيَح ىَنْعَمَو اًسِح ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيْلَع ُهُئاَكَرَب ُرَهظَت ْتْناَكَو اًهئيِج نم ٌتَوَضخْلا

 , ٌفوُرْعَم لوُقْنَم ره امك ٌةَكَراَبْمْلا هلي ٌمِضَو اَمْثْيَحَو 2

 ٍةَعفُبْلا كلي يف ُدْدرَتَي َناَكَف اًريثَك ِهَِِبَو هرب نيب َمْلَسَو ِهْبَلَع ُهَللا ىّلَص ُهُدْدَرت َناَك اّمَلَو

 ظل ا ا ا ا ا ا ل
 اً دوُعتو ةجْلا نِم ناك اَهنأ رُعَو ٍروُكْدمْلا اًهِفْضَو ْنِم ىَلْعَأ ٌفْضَو اَهَّل َسْيَلَو اهرب

 لبق نإ قتلا يف ضو هيجاَصل بجوُياهنف لما نأ اهل هيف لاو ان لاي

 ادار هدب اهثوطَي نا ْملْسلاَو ةالْصلا بلع نأ اًهلاَمَكب ل ةَئيِدَمْلِل كلذ َنوُكَي , نأ يبني
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 َرْبْسَأ امك ءاَمِش ابار ْنأ َكِلذ نم اَمرَعِل ْلْصْحَي ْمَل ليفت ةئييمْل 0 ُهْنأ ٌباَرَجمْلاَف

 ُمَمْسَي ام ُلّوَأ َمْل سو ِْيَلَع ُهَللا ىّلَص ُهنَأَو ٍلاَجّدلا َنِم ُعَتْمت اَهّنَأَو السل َر ٌةالصلا ِهْيْلَع هب

 طي ةرغ كو لم يا علو متل ال ف الة بان

 ْدَرَت نم دع دج يف هدر اف هدر قبس اَهل ليتل ناك ةريبك اي اهباَرش

 1 ُةكيِدَمْلاَف ٍدِجْسَمْلا ٍرِئاَس م نم هاوس ام رك ِتْيَبْلاَو رَبثِمْلا َنْيب اًميِف ُهُدُدَرَتَو لا ىف

 ٌةَرِهاظ سخر دعو م ٌديِمَق قبلا عز ةَميلاَو دجال ُمَقْرَأ ُدِجْسَمْلاَو ِْدُمْلا
6 1 

 هَلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص للا ُلوُسَو َلاق لَم امهم هللا يِضَر رِئبُرلا نْب هللا ِدْبَع ْنَعَو

 َماَرَحْلا َدِجسَمْلا الإ ٍدِجاَسَمْلا َنِم ُهاَرِس اَميِف ِةَداَص ِفْلَ ْنِم لْضْنَأ اذه يِدجْسَم يف ٌةالَص

 بيبح با َرَكْذَو .هُرَغَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر اًذه يِف ٍةَداَص ِةَئاَم ْنِم ٌلْضْفَأ مارا يشملا يف ٌةالَصَ

 اجو هوي امي لص أَ يدجنت يف لَ لَ مسوغ للا ىلع لأ | ٍةحِضاَْلا يف

 .ُهاَرِس اَميِف َناَضَمَر فلَأَك يِدِجْسَم يِف ُناَضَنَرَوُهاَرِس اَميِف ٍةَعْنُج فلك يدجشم جسم يف

 ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ِةَمِئَألاَو هَ ةباَحُصلا ب ةعاَم لك لاق هيي أ هَ ْلضْأْلا لَه فينا

 عاب ْلَضفأ َمْلَسَو ِهِبَلَع هللا ىّلَص هَ قيرشلا ةءاضمأ ْمَض يذلا َعِضْوَمْلا نأ ىلع اوُعَمْجأَو

 َنِم ُلَضْفَأ اَهّنأ ٌيِلبنَحْلا ٍليِقَع نبا ِنَع ُيِكْبْسلا ُجاَثلا لقت لب ِةَبْعَكْلا عضم ىّنَح ضزألا

 .ِتاَرْمْسلا ىَلَع اًهِليِضُنَت يف ِْناَهِكاَفلا ع َحّرَصَو شْرَعْلا

 ٍْيَراَِتغاب َملَسو لع ُهللا ىَلَص ةقيرشلا ءاَضَأ ْعَض ام ليِضْمَتَو ٌضايِع يِضاَقْلا لاَ

 :ةيالعلا لؤلت يلو لي قل يذلا عضوملا يف ىلا لأ لك ْنَأ َليَق ام اَمُمُدَحَأ

 لا هلأ ُهلَع هللا َيِضَ ٍرْكب يبأ ْنَع ىَلُْي وُبَأ ىَرَر ْدُكَو ىَلاَعَت هللا ُلاَبْقَو ِهْيَلَع ِتاَكَرَبْلاَو

 ِهْيَلإ ةئكمألا ُبَحَأ يف لإ يلا ضَبْقُي ال ُلوُقَي ْمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص وللا ٌلوُسُر ُتْعِمَس
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 ىلإ ٌبَحَأ ناك اَمَو الَعَو َّلَج ِهْبَر بَ ٌبُحِل ٌعبات ُهّبح َّنِإَف ىَلاَعَت بو ىلإ اهبحأ هيل اهبحأ نأ كاك

 َكاَعَد ٌميِهاَرْبِإ نإ ْمُهّللا ُمالّسلاَو ماَصلا ِهْيَلَع َلاَق ْدَقَو َلّضْنُأ ُنوُكَي آل َفْيَكُف ِهِلَوُسَرَو ِهّللا

 ّيبْنلا ءاَعد نأ َبْيَر الو ُهَعَم هلو ةْكَمِل ميِهاَرإ َكاَعَد ام اَم لثمب ِةَئيِدَمْلِل ةوغذأ انأو هعمل
 مما

0-0 _- 

 ذَكَو يماثل لق ردك ىَلع ِءاَعدلا َلضْ نأ مارب ِءاَعُد ْنِ اَضْفأ َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص

 لب ِةَياَوِر يِفَو ّدْشَأ وأ ٌةَكَم اّيْسَك ةئيِدَمْلا اِيَلِإ ْببَح ْبْبَح ٌمُهّْللا َلاَق م سو لع لا ىَلَص هنأ خص

 .اًهْبُح ْنِم اَهَآَو اذِإ ُهَتباَد كرَسُي ناك ىّبَح ىّبح َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هنو ثتيجأ ُدَقَو ّدَشَأ

 ل سك

 يَِإ عاقبلا ٌبَحَأ نم يِنمْجَرْخَأ كن | ٌمُهْللا لاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهْنأ ْمِكاَسْلا ىَوُرَو

 ِساّبَع ِنْب : للا بَ لاق أ هلع هللا َيِضَو َرمُع ْنَع دََوَو «َكَِلإ عاقيلا بأ يف يئكنأت

 هب اَهيِفَو مو هللا مَرَع يه هللا ُْبع لامك د ٍةكيِدَمْلا ّنِم ٌرْيَح ُةَكَمَل ُلِئاَتْلا َتنَأ ٌيِبوُرْخَملا

 ُهَباَّوَج هللا ُدْبَع َداَعْأَف لوألا ُهَلْوَق ُدَمُع دوك م ائَْس هتَبو هللا مرح يف لو ال رمح لاق

 يِناربطلا ىَوَرَو ءَفَرَصْاَ هللا ِدْبَع ىلإ ري ديف اًنيَش تيب هللا مرح يف ُلوُهأ ال َُمُع ُهَل ٌداَعَأَ

 هللا َيِضَو َةَرْيَرُه يبأ ْنَع ِنْيَحيِحَّصلا يِفَو . يوب سيل ِواَ هبِفَو ةْكَم ْنِ ُريَخ ؛ ُهئيِدَمْلا كيِدَح

 يجو برغي نول ىزلا لة ُتْدِمَأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّنَص هللا ُلوُسَر َلاَق َناَق

 ديد اعلا كبح رجلا يفت انك عالي كيلا يأ ندا ينك يمل
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 َسِيَل يِراَخْبْلا يِف ٌيِوْرَمْلا ُمالّسلاَو ٌةالّصل | ِهْئَلَع ِهِلْوَق يِف ٌةَرْمَج يبأ ُنْبا ُفِراَعْلا َلاَق

 يف اَمُهَنِبَب َُيِوْسَنلا يِطْعُي ِثيِدَحْلا اًذه ٌرِهاَظ َةئيِدَمْلاَو َةْكَم لإ ُلاَجّدلا ُهُؤَطْيَس الإ ِدَلَب ْنِم

 اهب ِهتَماَقِإَو كلنا ُالَّصلا ِهْيْلع ِهِنْكْذَمب ُةئيِدَمْلا ٍتَّصخ ثناك ْنِإ ُهْنأ َكِلذ ُدْيَوُيَو َلاَق ٍلْضَفْلا

 ْمَلْطَمُف ُهُتَلْبَق يه اَهْنِم ِهِئَعْبَمَو اهب َمُلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا اص هلي كَم ضخ ذق دمر

 يلا نع فس تيل نب علم كَ ُةَتيِدَمْلا اَهُِرْغَمَو ٌدْكَم ٍةَكَاَبُمْلا ٍةَمي ٍةَميِرَكْلا + ِهِتاَذ سْمَش ِسْمَش

 نزلا ىلإ مل يرق ع نإ للا رغد از يلا ىلع يأ مَ علا لص
 هللا فلخأ لإ اهنغ بر ذأ خي ال هديب يبذل يِذَلاَو نولي اوثاك وَ مهل يَ هنَخ ُةكيِدَمْلاَو

 ملَسَو يَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر نأ ةرْيَرُه يبأ ِثي ٍدَح ْنِم اًضَْأ ٌمِْسُم ىَوََر (هنِم اًرْيَح اًهيف

 أ ِةَاَيِقا مي اًعيِفَش هَل ثنُكألإ يِمَأ نم ٌدَحأ اَهيَدِشَو ةكب يدم ِءاَوأل ىَلَع ُريْضَي آل لاَ

 .ٌعوُجْلاَو ُةَدّشلا ٌءاَوُدللاَو . اًديِهَش

5 

 َّنِإ َلاَق هْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر نأ َةَرْيَرُه يِبَأ ِثيِدَح ْنِم ُيِراَخُبْلا ىَرَرَو

 ٌلضأ اَهْنَأِل ءىجَتْلَيَو ْمْضْنَيَو ضيفني يأ اَهرخ ىلإ ُةبحْلا ُررأ امك ةَئيِدَمْلا ىَلِ | ُرِرأيل َناَميإلا

 ع



 يَلَع اًهيِكاَس يف ِهْبْسِل ٍنازَأْلا عيمجج يف اهبل ْنِئاَس ٍهِسْفُن ْنِم ُهَل ِنِْؤُم ُلُكَف هِراَمِتلا يِن

 هللا َلوُسَر َّنأ اَمُهَنَم ُهَللا َيِضَو رْمع نبا تيد نم ُهريغَو ٌيِِمرللا ورد .ٌمالْشلاَ ٌهالّصلا
 ْنَمِل ُمَمْشَأ يثإت اَهب ْْميَ : ئيِدَمْلاب َتوُمَي نأ ْمُكْنِم َعاَطعْسا ِنَم لاَ م َمَو ِهْيْلَع ُهللا ىَّلَص

 آل لاف َمْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَو نأ َريَرُه يبأ ِثيِدَح ْنِم ٌيِراَخْبْلا يِفَو .اًهِب ُتوُمَي

 يبل ِنَع ُهْنَع ُهَللا ّيِضَر ٌةّرُكَب يبأ ْنَع ِهيِفَو ٠ .نوغاطلا َالَو َلاجّدلا حيِسمْلا ةئيَمْلا ُلْحدَي

 باَوْبَأ ُةَعْبَس ٍِئَمْوَي اَهَل ٍلاَجّدلا حيِسَمْلا ُبْعُر ةئيِدَمْلا ُلْخْدَي أل لاَ َمْلَسَو هْيلَع هللا ىّلَص

 .ٍناَكَلَم ِباّب َلُك ىَلَع

 ٍتاَرِجْعُمْلا نم اذهل ْمُهْضَعَب َلاق ًالضأ ٌةئيِدَمْلا لْخْدَي ْمَل َنوُعاَطلا نإ ُهْرْيَغَو ُيَِونلا َلاَ
 ٍةَيْرَق ْنَع ُلَب ِدلَب ْنَع ٌنوُهاَطلا اوُعْفْدَي نأ اوُرَجع مِهِرِخآ ىلإ ْمهِلوَأ نم هايليألا نأ ةيِدمَحُمْلا

 نش ارا ٍةئيِدَمْلا ٍصِئاَصَخ ْنَمَ . ةليوطلا َروُهَدلا هذ ِةكيِدَمْلا ّنِم ُنوُعاَطلا ٌمَكتما ِدَقَو

 نبا ثيِدَحح يِف َداَز ٠ .ٍِلْعَس ِثيِلَح ْنِم ُنِيَرُر ُهاَوَر اَمُك ِءاَذ ّْلُك ْنِم ْلَب ٍصَرَبْلاَو ماَذُجْلا َنِم

 يف مهئلوبنلا» : ىلاعت ِهِلْوَك يف ٍساّبَع ِنْبا ِنَع يومبْلا َلقتَو .ْمْسلا نِم هاف اَُتَوْدَعَو رم
 اًهْنَع ىَلاَعَت ُهّللا َيِضَر َةَفِئاَع ْنَع ٍراَبنلا ُنْبا َرَكْذَو .ُةئيِدَمْلا اَهّنَأ 14١ : لحدلا] «ةكْدَح ايْندلا

 يبأ ْنَع ْيِناَرَبُطلا ىَوَرَو ءِنآُْقْلاِ ُةئيِدَمْلا تحيا ٍفِيسلا ْتَحسَيْتْا ٍدألبلا ّلُك ْتْلاَق هنأ

 ىَوْنَمَو ٍةَرِجِهْلا ِضْرَأَو ٍناَمِي إلا ُراَدَو مالشإلا هب هب ُهئيِدَمْلا َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َلاَق ةَرْيَرُه

 . ماَرْلاَو ٍلداَحْلا

 تك ُهُيَلِمَش ْذَك اَهَلْوَح اَمَو اَهُروُدَو اَهُجاَجِفَو اَهُقْرطَو اَهباَرث ِةَئيِدَمْلا لكَ ةَلْدجْلاِبَر
 يف ٍةآلَّصلا ىَلِإَو اَهْيَلِإ ُهَنوُعْذَيَو ْمُه ًآَواكَم ِهِلوْخدب َنوُكْرَب اراك ل ل ل للا ىلع

 يف ٍةباَد ِرِفاَحِب ْأَطأ ال لاو ٍةَئيِدَمْلا يف ِةباَد ٍبوُكُر ْنِم ُهَللا َُمِجَر ُكِلاَم لتنا َكِْذِلَو ْمهتُي

 نأ ِرِئاّرلِل يفي .ملَسَو هلع هللا ىَلَص هن ِهِيَمَدَنِب اًهيف يِشْمَي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَلَص َناَك ٍصاَرِع

 هوَ اَيِئاَمَو اًبكار ُهروَُي ََّلَسَو هيَ هللا ىَّلَص َناَك دمك ةراَيْزلاَو هيف ٍةالّصلِ هَبُق جشم يأ

 . نئَتَمْكَر هيف يَلَصُبَق ُروُرَي َلَدَب يِتأَي هَل ِةلَوِر ينَو ٌمِلْسُم

 أَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ُتئَأَر ُلوُقَيَو ِتْبَس َلُك هيأ َناَك َرَمُع َنْبا َّنَأ اًضِيأ ُهَدْنِعَو
 لم فرس

 سارع م

 ىَلَص لاق ٍرْيَضُح نبا ُرْيَغ َرْهَو ٌيِراَصَنألا ٍرْيهُظ نب ِدْيَسُأ ْنَع يِذِمدلا َدنِعَو .ِتْبَس لُك هيأ

 نأ َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِهِتراَيِز َدْعَب ُهَل يِضَبكير .ٍةَرْمَعُك ءاَبُق ٍدجْسَم يِ ٌةالَص َمْلَسَو ِهِيَلَع هللا

 اساَمِتْلا اَهيِف ىَّلَص يِتَلا َدِجاَسَمْلاَو َةَكراَبْمْلا َراَثألاَو ٍةَفيِرّشلا ِةئيِدَمْلاِب ىلا ِتاَراَرَمْلا ٌدِصْقَي

 فحل



 يفوت ْنْمِم ٍةباَحّصلا َرككَأ نإك هبف ْنَم ِةَراَيِزِل عيِقبْلا ىَلِ ىَلِإ ّجْوْسَيَو ٠ .َمَْسَو هيلع هللا ىَلَص هتك

 له ُتاداَس َكِلذكَو ميلا نوف ِِتاََو دب م َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِتاَبَح يف ِةئيِدَمْلا يف

 كِلْذَكَو ٍِفآلآ ُهَرَشَع ٍةَباَحَّصلا َنِم ه ٍةليِدَمْلاب تاَم لاك هنأ ِكِلاَم ْنَع يود ٠ َنيِعِباّتلاَو ِتِيَبْلا

 ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص َناَك ْنَقَو .ٍفَرَسب اَهْنإَف َةَنوُمِئَم ُهبَمَو كَم اَهْنِإَف ٌدَجِب ِدح ىَّرِس َنيِنِمْؤُمْلا ُتاَهْمَأ
 .ْمِلْسُم ُهاَوَر َنينِمْؤُم موق راد ْمُكيََع السلا لو يلا ىلإ ىلإ للا َرجآ ُجرَْي مُلَسَو 55

 رمَقْلاَو ُسْمْشلا ْءيِضْن امك ٍءاَمّسلا ٍلفأِل ٍنائئيِضُم ٍناَئرَبفَم اًعوُقرم ٍراَجْنلا ُنْبا ىَوَرَ
 يت زا يف نجت 35 رعاك ضو .َنالَقْسَع ُةَرَبقَمَو ٍدَقْرعْلا ٌميِقِب اينُدلا لأ
 اهْؤَكَف اهوُدَحَ ثآلتا اَمْلُك ٌةَكِبالَم اهب ُلُكَوُم ليخئلاب ٍةَئوُقْسَم ةَبُقَك ِةئيِدَمْلا ََربْقَت
 ا 3 مو ِهَْلَع هللا ىَلُص وللا َلوُسَر نأ َرَمُع ٍنْبا ٍثيِدَح ْنِم مِتاَح وُبأَجْرْخَأَو ٍةَنَجْلا

 لْهَأ ُرِظَتْلأ ْمُث يِعَم َنْرَشْحُبَف َميِقْبْلا يآ مث رم مَ ركب وُ مك صَل ُهْنَع ُنَمَنت نم لو

 . ْعْمَجْلا انُه ُرْشَحْلا ئبيطلا َلاَق .َنْيَمَرَسْلا َنْبَب َرَشُْن ىّبَح كَم 2

 ثلاثلا لصفلا
 رم رم ٍدوُمْحَمْلا ماَمَمْلاَو ٍةَعاَفْشلاِ ِهِدأَر َرِفْلاَو ِتاَيِلّوَأْلا ٍلياضفب َُ رجلا يف ل 0 ضقت يي ف
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 َكِلْذ ٍرِيَغَو ِتاَجَرّدلا ىَلْعَأ ٍنائجْلا ين هيف رت رَثَو ِتاَقوُلُخَمْلا عيِمج َنِيَب

 ِتاَماَرَكْلا َفِئاَرَشِب ٌكِلاَُه مّلَسَو ِهِبَلَع ُهَللا ىّلَص ُهَل هللا ميركت نب

 ُهَلَعَج ْنَأب ٍِءْذَبْلا ىف م َسو لَ هللا ىَلَص اَدْمَحُم انين َلّضُ اَمَك ىَلاَعَ هللا ْنأ ملا

 : فارعألا] 4ْمُكْبَرِب تْسَلَأ» َمْوَي لا مْلاَع يِ ٍةَباَجإلا يف ْمُهَلْوُأَو قلَخْلا ين ِءاَيبنألا َلْوَأ
 ه1 ككؤُي نم وأو مشُم لوو فاش َلوََو ألا ةلغ قلت نم َلَْأ دْوَعْلا يِ ُهَلَعْج [1

 ءاَبْنألا َلّوَأَر لاو ذإ هيي ْنَع َنوُبوُجْحَم ُقلَْلاَو َنيِملاَعلا ب ز ىلإ ظني ْنَم َلَْأَو دوما

 ممل لأ تو جلا ىلإ يات لأ هيأ طارضلا ىلع اج مو ين هتْمأ َنْيَب ىَضُنُب

 ُدَعُي لَو ّدَحُي آل ام ٍفّرطلا ِسِئاَقْنَو ٍفَحْتلا فئاطَل ْنِم ُه َداَرَو اَهْيَلِإ ًالوُحُد

 ُهَلوُد ْنَمُف ُمَدآ ُهَيْحَن ٍدْمَحْلا ءاَوِلَو ٍدوُمْحَمْلا ِماَقَمْلاِب ُهّصيِصْخَنَو اًبكاَر ْثَعْبُي ُهنأ ٌكِلُذ ْنِمَ

 هِدوُجُس يف ِيَلَ هللا َُْفَي امو ٍشَْعْلا َماَمأ ىلاَعَت ِِْل ٍدوُجْسلاب اًضْيأ ةٌصاَصِتخاَوِءاَنْلا َّنِ
 ىف ٌةَداَيِز ُهَدْعَب ٍدَحَأ ىَلَع ُهْحَتْفَي َالَو ُهَلْبَق ٍدَحَأ ىَلَع ُهُحَتْفَي ْمَّل ام ِهْيْلَع ِءاَنُئلاَو ٍديِمْحُنلا ّنِم
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 لَو ْعُْمَشُت ْعْمْشاَو طغت ْلَسَو َكَل ْمَمْسُي ْلُكَو َكَسْأَر ْمَْرا ُدْمَحُم اَي هَل ] هللا مالَكَو ِهبرُقَو ِهِتَماَرَك

 ٌديِدْجَتَو ةَئِلاَثَو ةَيِناث ُةُدوُْسَو َةَعاَفّشلا ُهُراَرَكَت َكِلْذ ْنمَو . ىَلاَعَت ِهْيَِإ ُرظْنلا الإ اذه قَْك ٌهَماَرَك

 دمحم اَي دهس لك ين ىلا لل ملك كِل نب يلع هللا حتي ام احب نع ِءاَنُدلا

 َسْيَل ٍشْرَعْلا ِنيِمَي  ْنَع ُهُماَيِ َكِلذ ْنِمَ هْْمَشُ ْعْنشاَو طغت ْلَسَو ْعَمْسُي ْلَْد َكَسْأَر ْعَقْدا

 اَيِبنألا َنْيَب ُهن هنداَهَشَو َنوُدِحَألاَو َنوُلوَألا هيف ُه 0

0 

 ْمهِفوُكُر ٍلوَطَو ْمِهَقَرَعَو ْمِهْمغ ْنِم ْمُهَسيِرْبِل ةَعاَمْشلا هب ْمُهْلاَؤْسَو مرفأ مب نويت
 .ٍراَنلا ىلإ | مهب َرِهأ 0

 وخذي آل ْمهْلُك َنيمؤُمْلا ْنأَو هني ياو رك رثكأ ٍفِقْوَمْلا يف ٌسِيَل يِذْلا ٌضْوَحْلا اهي

 تاس وكر هلع اقل ال ماَونَأ ٍتاَجَرَم عَْر يف ٌمَنْشَي هلأ :اًهنِيَ :ييقاقكب لإ لجل

 اَيِظَتَ هلال هب ىَلاَع هلا هزي ام كِل ريغ ىلإ جلا يف ةلزنم ىّغأ يه يتلا ليي ٍةَليِسَوْلا

 ل ا مدا قا نييجألا يللا م اهلا يؤ ىلع نييك و ًاليِجْبَتَر

 هِيَلَع ُهللا ىَّلَص ُةُليِضْفَت اًنأَل 7١[ :ديدحلا] مي ِمَمْلا ٍلْضَفْلا وُذ ُهَللاَو ُءاَشَي ْنَم ِهيِتْوُي هللا

 وشو ا لق زغب يح ل عين ىو نع يذق لا اقل ب أ
2 58 

 ُلْوَأَو ُرْبَقْلا ُهْنَع ُقَّضْنَي ْنَم ُلْوَأ اَنأَو ِةَماَبقْلا َمْوَي مد ٍدْلَو ُدْيَس اَنأ َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا

 . عْلشُم َُلْوأَو عفاش

 موي مَآ ِدَلَو دبس نأ ْمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِّللا ُلوُسَر لاق َلاَق ٍديِعَس يِبأ ِثيِدَح يِفَر

 تحن لإ هاَوِس ْنَمَ مآ ٍلِئَمْوَي يبن ْنِم اَمَو َرْخَف َالَو ٍدْمَسْا هاَوِل يِدّيِبَو َرَْك لَو ٍةَماَيِقْلا

 ُهَللا َيِضَر َرَمُع نا ُنَعَو .ُيِذِمْرُتلا ََُر َرْخَك لَ ضزألا ُهْنَع ُنَشْنَت ْنَم ُلوَأ ان انأَو يئاَوِل

 مث ركب دبأ مك ضل هلع شنت نم لان أ ْمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص وللا ُلوُس َر لاق لاق امُهْنَ

 وُبأ هاَوَر َنْيَمَرَحْلا َنْيب نهب رخل ىلخ ةخم لفأ وتلا مف يعم نوُرطخُيف عبقبلا لخأ يِنآ من ُرْمُه

 هْنَع ُهَللا َيِضَر ة وير يبأ ْنْعَ ممتن ٌرَّثَحُت ىنْعَمَو . ٌحيِحَص ْنَسَح ُيِذِمْرّتلا ٌلاَكَو مِتاَح

 اك ماك نم لأ نوُكأَك َنوَعْضَي نيج ٌساَنلا ُقْعصَي َمْلَسَ هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق

 ُهاَوَر هللا ىَتْئَت ىَنْدَتْسا نْمِم ناك ذأ يِلبَك َقاَنأَك قِمَص ْنَميِف َناَكَأ يرْذأ ال شزَعْلاِب ُلِجآ ىَسوُم

 .ُهلم عَ اًنيَش ىَأَر وأ اًنْوَص عيَس ْنَم ْقَحْلي ٌشَع قّْصلاب ُهاَرُمْلاَ . ٌيِراَخُبْلا

 ١ وُلْخُدي 9

- 

 0 ز لاق لا اف سن ْنَعَو

 انَأَو او
 ولعب اذِإ اجب

 قس دْفَو اذ ْمُهْدِئاَق انأَو أ نإ مهوب ا أَو اوُسِبُح اً ْمُهُعيِفَش :ُهَْعيِفَش اَنَأَو اوُيَصُنَأ اَذِإ ْمُهْبيِطس اَن

16 



 ُفوطَي يّبَر ىَلَع ٌمدآ ِدَلَو ُمْرْكأ اَنَأَو يِدَِ ٍذِئَمْوَي ٍدْمَحْلا ُهاَوِلَو يِدَيب ٍذيَمْوَي َحيِتاَمَملاَو ُةَماَرَكلا

 ُبِحاَص مد ِثيِدَح يِفَو .ُيِمِراَدلا ُهاَوَر ٌروُْنَم ْؤُلْؤُل وأ ٌنوُنْحَم ضِنَب ْمُهْنَأَك ٍمِواَح ثلأ ّىَلَع

 َنْيَب ٌلاالِبَو ةَماَيِقْلا َمْوُي ُتَعُْي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص هللا َلوُسَو نأ حاتذألا يٍداَح باَتِك

 .نادَْلاب يداك

 مْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص وللا َلوُسَر ّنأ ةَرْيَرُه يِبأ ِثيِدَح ْنِم َيِناَرَبَطلاَو ُمكاَحْلا َجَرَْْأَو
 ٍةنَجْلا ٍقوُت ْنِم ِةَقاَن ىَلَع لألب ُتَعْبُيَو ٍقاَوْبلا ىلع ُتَعِنَأَو ٌباَرّدلا ىَلَع ُهاَيبْنَأْلا ُتَعْبُت لا
 هَل َدِهَش هللا ٌلوُسَر اًدّمَحُم نأ ُدَهْشَأ َلاَق اّذِإ ىّتَح اّنَخ ٍِةَداَهّشلاِبَو اًضْحَم ٍناَدَألاِب يِداَتُي

 اَدْيَحُم نأ ُدَهْشَأ اَهْمَمَأَو ُهاَيبلألا ْتَعِمَس اًذإَف ةَياَوِر يِفَو َنيِرِخآلاَو َنيِلَْأْلا َنِم َنوُنِمْؤُملا

 انْبا ُرشَحُيَو هيَقاَن ىَلَع ُحِلاَص ُرَشْحُي بو و ُةَداَيِز ةَياَوِر يِنَو ٌكِلُذ ىَلْع ُدَهْشَن ٌُنْحَنَو اوُلاَف هللا ُلوُسَر

 هللا ّيِضَر ةَشئاَع ىَلَع َلْحَ هنأ ٍراَبْحَألا ٍبْعُك ْنَعَو ٍءاَوْضَقْلاَو ِءاَبْضَعْلا َىَتَقاَن ىَلَع ةَمِظاَ

 ُنوُعْبَس َلْرَنَأل | ُملطَي ربك نو اَم بع لاق مْلَسَو هِيَ هللا ىَّلَص هللا َلوُس َر اوُرَكَذَف اَهْئَع

 بلع للا ىَلص آلا ىَلَ نْلَصُيو م ْمهتَحِبَج أي نوُبِرْضَي رقاب َنوُفُحَي ىَنَح ٍةكئااَمْلا َنِم اَنْ

 ْمِهِيَسَتْجَأِب َنوُبِرْضَيَو ٍرْبَقْلاِ َنوُقْحَي ِكَلَم َفْلَأ َنوُعْبَس ْطَبْعَو اوُجَرَع اوَسْمَ اَذِإ ىّتَح َمَّلَسَو
 ا ىلح راهب كرت ليل كرس ملص خ لا ىلص يبلى كوس
 . مّلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَتوُرْكَوُي ٍةَكبالَمْلا َنِم اَْلَأ َنيِعْبَس يِف ٌجَرَخ ضزألا ُهْنَع ْتَّقَشْلا

 ىَلَص هلل ٌلوُسَر َجَّرْح َلاَق َرَمْم ِنْبا ِثيَِح ْنِم يِِمْرملا ميِكَحْلِل ٍلوُصألا ِرِداَوَن يِفَو
 ْنَعَو ايلا مي ثق ذك لاق رمش ىلع هاهو رب يبأ ىلع هلي ُهُنيِمَبَو َمّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا

 لهذا هل ْنَم ُلّوَأ ان لك مْلَسَو َِِلَع هللا ىّلَص لا نع َُْع ُهللا َيِضَر ٌةَرِيَرُم يبأ

 َكِلْذ ُموُقَي ٍقِئالَخْلا َنِم ٌدَحَأ ٌسْيَل شْرَعْلا ِنيِمّي ْنَع ُموُقَأ ْمُ ؛ ِةئَجْلا ٍلَلُح ْنِم ٌةَّلُح ىَسْكَأَ

 ىَسْكُي ْنَم ُلَوَأ ُيِقَهْيَبلا َجَرْخَأَو .هاّرضَح ل بن ِةَباَور يِفَد ُيِِْرّل ُهاَوَر يريم َماقَملا

 يب ىَنْؤُي ْمُث ٍشَعْلا ِنبِمَي ْنَع ٌحَرطُب يسرك ىَنْؤُيَو ةجْلا َنِم ٌةَلُح ىَسْكُي ْميِهاَرْبإِةئَجْلا َنِ
 . شْوَعْلا ٍنيَِي ْنَع ّيِسْرْكْلا ىَلَع ٌسِلْجَي ُهّنَأ ِهبِفَو ُرَشَبْلا اهل ُموُقَي أل ِةْنَجْلا نم ٌةَلُح ىَسْكَأَت

 َاَم ٍرْهَش ةَريِسَم يِضْوَح ٍنْيَخِيْشلا َدنِع ٍصاَعْا ِنْب وِرْمَع نب هللا ٍدْبَع ٍثيِدَح يِفَ

 ال ب رش ُهْنِم َبِرَش ْنَم ِءاَمّسلا موُجنَك ُهئاَريِكَو ِكشملا َنِم ُبَيطَأ محب هج هتحسْئاَرَو ٍّبْلا ّنِم ضي

 ويم ةَماَمُأ يبأ ٍثيِدَح يف ُداَزَ ِهِضْوَعُك ُهُلوُط َوَس ُهاَيِاَوَزَو ٍمِلْسُم ٍةياَوِ يِفو اًدئأ ْأَمْظَي

000 
 َدْنِع ُن روب تيد يِفَو ادب َوزَي مل ُهلِم ْبَرْشَي ْمَل ْنَمَو سْنَأ ِثيِدَح يف َداَرَو اَدبأ ُهُهْجَر

 عك



 ٍةَركْلتلا يف ْيطْرُقلا َلاَك . َنيِرجاَهْمْلا ءاَرقُف اًدوُرُ هْيَلَع ساّلا ُرتكأ كال ُهَححْصَو ٌيِذِمُْتلا

 . سكمْلا ىلإ َنوُرَحآ َبَهْذَو ٍطاَرْصلا َدْعَب ُنوُكُي ٌضْوَحْلا نأ ىلإ ُهُرْيَغَو ِتوُقْلا ُبِحاَص َبَمَذ

 ْنَعَد .ٍةئَجْلا نم ٍناَباَريِم هيف ٌُبُحْشي بخل صولا أ لشن ةاؤز اني يبأ ِثيِدَح يِفَر

 ْنِإ ُلِعاَف اَنأ َلاَقَق ِةَم ةَماَيِقْلا ْمْوَي يِ َعَّمْشَي َْي ول لل ل ولا كرش َر ُتْلَأَس َلاَك ٍسْنَأ

 ٍطاَدْصلا ىَلُع َكَقْلأ ل ا ل َلاَق ٌكُبْلطأ َنْيَأَك ُتْلُق ُهّللا َءاَش

0 
 بحي ام ٍمِهْفُمْلا يف ٌيبطْرُقْلا َلاَق .ُهَنّسَحَو ٌيِذمْرلا ُهاَوَر نيا ٌةنالكلا 0 ؛ىطخُأ

 انزل الأ للش شم كيف سغ < ْلَق ىَلاَعَت هنأ هب َقُّدَصُيَو ُهَمْلْعَي ْنَأ ٍفْلَكُم ُّك

 ٌلْصْخَي يلا ٍ نشا ةخيجشلا بيلا يف يذق لس مشاب يشمل صضَْسلاب

 ىَلَع فين ٍةَباَسّصلا ْنِم ْمُلَسَو هلع لا ىلَس لع كلذ ىد ْذِإ يملا مله اًهوُمشَ

 ل حض امك كلذ ذيب انهي يف نمرشبلا ىلع هِي ام نيا يف ؛ ْمُهْنِم َنيِبألْكلا

 فاعضأ مهيفت نيو مهن يلا نم نيرو ةلحشلا نع وز وز ثلا

 . ٍفَْلَسْلا َنِم ةْنْسلا ُلْمْأَو ٌفّلُسلا ِهِتاَنِإ | ىَلَع َعَمَتْجاَو اًرَج ْمْلَمَو ْمِهِفاَعْضَأ

 ُيَلَع < كرت لاق َمَُسَو هيلع هللا ىْلَص لا نم نع َهَرْيَرُه يبأ ِثيب ٍدح ْنِم ٍمِلْسُم ِةَياَوِر يِفَو

 لاق ائقرْعَت هللا َلوُسَر اي اوُلاَ هِلبإ ْنَع 5 سانا ُدوُدأ انَأَو ٌضْوَحْلا يتم

 بيد يِفَو ٠ دقاق دالي دغش زل نط ذو عفو عل ثدي نسل

 قت شا رأي ديب لوألا ناكْزأ ُةَعَبْرَأ ىِضْوَحِل لاق مْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىَّلَص ُهَنأ هنأ سنأ

 ناك ْنَمْك بِلاَط يب ِنْب ٌيِلَع ديب ٌعِباَرلاَو يتوكل يذ اعف ديب كيلالاو وئام

 ا هع ين لا را عا ماتم
 . ٍلْعَس وَ ُهاَدَد ب 8

 :ىَلاَعَت َلاَق ْدْنُف (ووُمْحَمْا ماقَمْلاَو ٍةَعاَفْشلاِب ْمْلَسَو هِبَلَع ُهَللا ىَلَص ُةُليِضْفَن اَمآَ)

 ىَسَع ٌةَمِلَك ْنَأ ىَلَع َنووسَنْمْلا َنَفْئاَو 9 :ءارسإلا] كاَدوُمْحَم اًماَقَم كبَر َكََمْبَي نأ ىَسَعِط

 ْدْخُفْلا ُهَسجُرَو اَهَلْوَأ ٍلاَوَْأ ىلع ٍدوُمْحُمْلا ماعلا ريسفت يف فيلما ِدكَو ٌبجاَو هللا نب

 ٌةَحيِحّصلا ٌراَبْحُأْلا ٍتّدَرَوَو ِةَعاَقّشلا ماَقَم هنأ ٌيِدِجاَوْلا ُهَلاَف اَمُك َنوُدْسَُمْلا ِهْيَلَع :اَغ ْعَمْجَأَو ُيِزاَولا

 ُهْللا ىَّلَص هللا ُلوُس ليس لاَ َرَمُع ٍنْبا ثيِدَح ْنِم يِراَخْبلا يِ اَمُك ىنَْمْلا اذه ٍريِرْقَت يِ

 م سوعرب ُهَللا ىّلَص ِهّللا ُلوُسَر لاق ُهْنَع اًضُيَأ ِهيِفَو ٌةَعاَمْعلا َّوُه َلاقف ٍدوُمَْمْلا ماقملا نع َمْلَسَو هِيَ

 ال



 اي َنوُنوُقَي اَهّيِبَن ُعَبَْت ةْمُأ ْلُك ٍتاَعاَمَج ْيَأ ىَنج ةماَيِقْلا ْمَْي َنوُريِصُي سال نإ مْ سو ِهْيَلَع

 هوْوْشَمْلا ءاعّدلا اً ُْيوي انهو د ُدوُمْحَمْلا ُماَقَمْلا َكِيْذك يَ ُهَعاَفَشلا َيِهَتَت ىّتَح ال ْعَمشا ُنلُق

 .نوُرْخَألاَ َنوُلْوَألا ديف طبي اوم محم اَماَقَم ُهْنَعْباَو
 م

 ا

 ضم لاك طل ماك الق داو ديجص يف دانا لا متي ةلخ لا يناثلا لول
 َكِيلِإ َسْي ُدْسلاَو َكِنَدَي يف ُرحْلاَو َكِ َكِيَدْعَسَو َكِيْبَل ُلوُقَي َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ٌدْمْسُم

 َتَْاَبت كب ' ايإ كني ابْنَ الو َكِيلإَو كبَر َكَْدَي َنْئِ , ُكُدْبَعَو َتْيَدَه ْنَم يِدَتْهْمْلاَو

 َكْبَر َكَكَعْبَي نأ ىّسَع» :ىَلاَعَت ِهِلْوَق ْنِم ُدهاَرُمْلا َوْه اًذِهَن َلاَق ِتْيَبْلا بر َكَئاَحْبُس َتَِلاَعَتَو

 ٍهداَتْسِإ ٍةَحِص ىَلَع ٌعَمْجُم ٌتيِدَح ُهَدْنَم ُنْبا َلاَق ِئاَرَبَطلا هاَوَر 109 :ءارسإلا] «اًدوُمْحَم اَماَقَم

 ُمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهُسالُجِإ َوُه ٌعباَرلا ُلْوَقْلا .ةئِقاَع دم ٌماقَم ثلا َلْوَقلا ءهِلاَجر ِةَقِتَو

 ىّلَص اَدّمَحُم ىَلاَعَت ُهَّللا ُدِعُْي ب َلاَق ُهّنَأ ٍدوُعْسَم نْبا ِنَع يِوُر ّيِسْرْكْلا ىَلَع ّ و ٍش تلا ىلع
 . ٌيِسْرْكْلا ىَلَع مْ بو ِهْيَلَع هللا

 ىَلَع دككألاَف [/4 :ءارسإلا] «اًدوُمْحَمل : ىلاعت لون ْنِم ٍدْمَحْلا لِعات يِف ٌكِلُثْخاَو

 لْهَأ ُهَُدَمْحَي اًدوُمْحَم اًماَقم ٍظْفَلب َرَمْع نْبا ثيِدَح ْنِم َتَبْن اَمِل مقزملا لفأ وب شاك

 ٍةَعاَنَش ّيَأَك ُدَع ُةَعاَمْشلا ٍدوُمْحَمْلا ماَقملاب داَرمْلا نإ ٍروُْشَمْلا انف اذِإ تل إن .ْمُهْلُك عْمَجْلا

 لل :ِناَعْوَن ٍدوُمْحَمْلا ماَقَمْلا يِف ٍثبِداحأْلا يِف ُْتْدَرَر يِتْلا ًةَعاَقْشلا نإ باَوَجسْلاَف يه

 يذلا ٍنِكَل ٍراَئلا َنِم َنيِْلُمْلا ٍجاَرْخ - يب ٍةَعاَقَسلا يف : يناكلاَو ِءاَضقْلا ٍلْضَق يف ُهماَْلا : لوألا

 0 ٍدْمَحْلا َءاَوِل ُهَءاَطْعِإ ّنِإْف ِةماَعْلا ٍةَعاَفَّشلا ىلإ يا ا هله ذو ايش

 ٍقْلَخْلا َنْيَب ىَضقُيِل هيف ُمْقْشَي يِذَلا دوُمْحَمْلا ماَقَمْلِل ٌتاَفِص َيِه ِهْيِسْرُك ىَلَع ُهَسوُلُجَو ِْيَدَي َنْيب
 . َكِلْذ عِباَوَت ْنِمْك ٍراَلا َنِم َنيِبنُْملا جر يب ةفاقكلا 5

 يِنْذُمِل ٍةَرِجآلا يف ٍةَعاَفّشلا ٍةْحِصِب ٌرْئاَوْتلا اَهَع وُمْجَم ّْعَلَب يِتْلا ُتيِداَحَأْلا ِتَءاَج ْدقَو

 ام ُتيِرَأ َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ِهَللا ُلوُس ر لاق ْثَلاَق اَهْنَع هللا َيِضَر ُةَبيبَح ّمأ ْنَمك َنيِِمْؤُمْلا

 ممل ّقْبَس اَم هللا ْنِم ْمُهَّل َقَبَسَو يِيَئْرُخ 6 ضَْب امو ْمهِضَْب َكْفَسَو يدل ٍدْعَب ْنِم يِتْمَأ ىَتْلَت
 ين لكل ؛ ريم يبأ بيد يِفَو ٠ لع ما ذل انش عوف ينج 3 مي نأ هللا تْلَأَسُ ُْلِب
 ةَرجألا يِف يتم ٌةَعاَفَش يِتَوْعَد ءىبتحأ ُن أ دير اهب وعدي ةَباَجَتْسُم ُةّوْعَد

 لع هللا ىَلَص هيف ديزت نم اَدهَد يِتنأل عائش يود ُتلْعَجم ّسنأ ٍةَياَوِر يِفَو

 اََع هللا ُهاَرَج اَِتاَجاَح ٍتاَنْزَأ ٌمَهَأ يف َةَباَجُمْلا ُهَنْوُع د َلَعَج < هِفلصُت ن رخو اَْيَلَع ّمَّلسَو
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 0 َكِيَلَع َدَرَو اًذاَم هللا َلوُسَر اي ُتْلُث ُهلَع ُهَللا َيِضَر ةَريَرُه يب ْنَعَو .ِءاّرَجْلا نسخ

 ُهْنَعَو و .ُةَبلك َُئاَسِل اهب ُقّدَصُي اًضِلْخُم ُهللا الإ ة لِ آل نأ َدِهَش ْنَمِل يت يل ا افا

 كل! م ور ل يتلا مَ سال ُْيَس انأ َمَلَسَو ِهيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُس َر َلاَق َلاَق اًضْيَأ

 وُنذَتَو يِعاذلا ْمُهْعِمْسُي ٍمْسُيَو ٌرِظاَنلا ْمُهُرِس ْرِصْبْبَك ٍدِجاَو ٍديِعَص يف َنيِرِخآلاَو َنيِلَوأْلا ُهَللا ُعَمْجَي

 َلوُقَيَف َنوُلِمَتْحَي الو َنوُقِيِطُي ال اَم تا ل نو نا مل سلال مجان نب ننشلا

 ىلإ نك عقشت نم طور ال ْمُكَمَلَب ذ ام ىَلِإ َنْوَرئَأل أ يف من ام ىلإ َنْوَرَت الأ ٌُسائلا

 َكَقَلَح ِرَمبلا وبأ تلأ مكآ نولوُقيف ةئوثأبق ْمدآ اي ْمُكوُبَأ ضم ل سائلا ُضْعَب ٌلوُقَبَف ْمُكْبَر

 َكْيَر ىَلِإ انل ُمَمْهَن الأ َةَمَجْلا َكئكْسَأَو َكَل اوُدَجَسَ ةكيداْلا مَ هجوُ ْنِم كيف ّخْفَلَو هِي
- 

 .اَنَْلَب اَمَو هيِف نحن ام ىَرَتأل الأ

 ياه ُهِّإَو لفي ُهَدعَب ْبَصَي الو هلو لبق ٍبضَْي مآ اصح ميلا بضع يب نإ لاَ

 هْيَلَع اًحوُن َنوُنأَ حوت ىلإ اوُبَمْذا يِرْبَغ ىلإ | اوُبمْلا يبفت يسفل يسن ُتْيَصعف رشا ٍنَع
 اَدْبَع هللا ُكاَمَس ْدُكَو ضزألا له ىلإ ٍلُسَرلا لو َتْنَأ ا مول اب نوار ف 5 ٌمالَسلاَو هدلَصلا

 يبد نإ ُلوُقيَف َكْبَر ىَِإ ان ْعْفشَت الأ اَنَعَلَب ام ىَلِإ ىَرت الأ هيف نحت ام ىَلِإ ىَرت الأ اروُكَش
 عك ةوعك يل اكد هوه َدْعَب ُبْضْمَي لَو ُهَلْئِم ُهَلْبَق ْبَضْنَي ْمَل اًبَضَع َمْوَيلا َبِضَع

 لع مات ولأ مهاب ىلإ اوُبَمْذا يِرْيَغ ىلإ | اوُبَعْذا يفت يفت يف يك ىلع اهب

 الأ كبَر ىلإ ان أ ْمَنْشا ضزألا لخأ ْنِم + ُهُليِلَحَو هللا ْيِبن َتْنَأ َنوُنوُقَيُ ُمَالَّسلاَو ُةالَّصلا
 مد 5

, 

 يد هلو ُهَدْعَب َبْضَْي أَو ُهلذِم لب ْبَضَْي مَ اًبَضَع ميلا َبِضَع يب نإ ْمُهَل ُلوََُ
 ىَسوُم ىلإ اوُبْمْذا يِريْغ ىَلِإ اوُبْمْذا يِسْفَن يِسْفَن يِسْفَن اَمَرَكّذُف ٍتاَبَّذُك تل ُتْبذَك ُتْنُك

 هتَلاَسرب هللا َكَلْضُم وللا َلوُسَر نأ ىَسوُم ا َنوُلوُقْ ٌمالَسلاَو ةالّصلا ِهَْلَع ىَسوُم َسوُم َنوُنَأَيَف

 َمَْيْلا بضع يبو ْنِإ َلوُقَيُم َكْبَر ىلإ انل ْعَفْشا هيف اف نشل ام ىرت الأ ساكلا ىلع يلي

 يفت اهب رَموُأ مل اًسْفن تقف ي ينِإَر ُهَلْثِم ُهَدْعَب بْضْخَي ْنَلَو ُهَلْكِم ُهَلْبَق ل ُبْضْعُي ْمَل اًبَضَع

 َنوُلوُقي مالَسلاَو هللا ِهِيَلَع ىَسيِم َنوُبأيف سي ىلإ | اوُبَمْذا يِرْيَغ ىَلِإ اوُبَهْذا يِسْفَت يِسْنَن

 ىَرْ الأ ِدْهَمْلا يف سائلا َتْمَلَكَو ُهئِم ٌحوُرَو ميْرَم ىلإ اها ةيَمَِكو لل ُلوُسَر َتْنَأ ىَسِبِع ا

 . كبَر ىلإ اكل ْمُمشا هيف نحن اَم ىَلِإ

 ماد موو بام و. ل ا 7 م 5 7 1 ر 4 8

 ُهَلَثِم ُهَلْبَق ُْسَضْخَي ل اًبضع َمْوَيَلا َبِضغ يِبَر نإ ُمالَّسلاَو ٌةألّصلا ِهْيَلَع ىَسيِع ُلوُثَيَف
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 ديحم و ُهَلُْغِم ُهَدْعَي َبَضْعَي ْنلو
 ٍدْمَحُم ىَلِإ اوُبَهْذا يِرْيَغ ىلِإ اوُبَمْذا يِسْفن يسن يفت ابْنَ ْرُكْذَي ْمَل

 كو داي ا و تأ هال حم اَي اي وو سو لع هللا ىلض اشحن ةوقأم

 اي دل الا ين مباع ب نال عمك 3 شْؤَعْلا تمت
 يأ عزك ٌمُمْشُت عَمْشا ةَطخُت ْلَس َكَسْأَر مقذا ُدْمَحُم اَي ُلاَثُي ْمُ 3 يِلَبَق ٍدحأ ىلغ ُهْسَعْفي

 بابا نيل باس أل نم َكِمُأ نم لخذأ كت اي لاقيك و اي ىمأ بو اي يأ لوقا
 ُهاَوَر ٌتيِدَحْلا ٍباَوْبألا َنِم َكِلْذ ىّوِس اًميِف سائلا ُاَكَرُش ْمُهَو ةَنَجمْلا ٍباَوْبأ نم نميالا

 دئسُم يِفَو ٌفْذَح ٍقاَْسلا يِنث ِءاَصقْلا ٍلْصُك يف مَمأْلا عيب ٍةئاَعْ اَعْلا َدْعَب ٌةَعاَفّشلا هْدْسَو

 هيَلَع َلِلحْا نأ ةَْيَذُح ةَياور ين َعَكَوَو .َباَمِحْلا ٍقْلَخْلا ىَلَع نبع ٌبَر اي َلوُقَأَ ِرارَبْلا
 يف ْنُكَأ ْمَل ُاَْعَمَو اَوُاََو نم اليل تنك ام لإ كلف بيجاصي شل ناف مالو ةالضلا

 اسوا لص اي ىلإ ذاشإ | ُهاَرَو ُهاََو ْنِم ُهَلْوَقَو بيبحلا ِةَلِرئَمِب ٍلألذإإلاَو بيرثلا
 ُيواَضِيبلا َلاَقْف ثلا ٍتاَبَذَكْلا َنِم ُهرَكَد ام ام بزل تشاو ةيؤكلا هَل تلضمخ ُهْن
 اهني نئَْأ بِذَكلا ةَروُص اَثررُص ثناك امل نكل لكلا ُضيراعَم نِم ثّئاك اَمْنِإ اَهّْنأ حملا

 .اًكْوَح ْمَظعَأ َناَك َهَلِْئم ِهْيَلِإ َبَرْقَأَو هللاب ٌفَرْغَأ َناَك ْنَم نأ ٍةعاَفَّسلا ْنَع هِسْفَنِل اًراًصْفتْسا

 ِْإ ٌيِئاَسْنلاَو َدَمْحَأ َدْنِع ِساّبَع ٍنْبا ٍثيِدَح يف عَن ابْنَ ْرُكْذَي مَ ُهْنِإ ىَسِيِع ْنَع ُهُلْوَف امأو

 .هللا نود ْنِم اهْلِإ ُتْدْحُنا
 ح

 ين لق َمَلَسَو يَ هللا ىَلَص هللا يبن ينئذدَح أ نَع يأ ٍنْب رضنلا ٍثيِدَح يِفَو
 َكنوُلَأْسَي كْئَءاَج ْدَق ُءاَييْنألا وله ٌدْمَحُم اَي َلاَقَف ىَسيِع َءاَج ْذِإ اياَرَصلا دنع يأ ريل م 4

 نين دل هله ثداقأَف هيف م ْمُه اَم ٍمظْعِل ءاَش ٌتْيَح ىلإ ممألا َعْمَج َقْرَمُي نأ هللا وغفل

 لك بيزنلا لف مالك نب تي يبان كو بج ذيكيج َمَّلَّسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص ملا يفق

 راش اني يل يب ده سم قر نر است ذب طازشلا بلا ذل

 . ٌكِلُذ يف ُهئوُنَأْسَي ِءايْنأْلا َعيِمَج ّنَأَو َمّْلَسَو ِهْيَلَع ُهّللا

 هللا بَ تنَأ هللا ْيِبَن اَي َنوُلوَُي ؟ اًدهَحُم ّنوُنأَي َةَبْيَش يبأ نبا َدْنِع َناَمْلَس ثيِدَحَح يِفَو

 هيف نخ ام ىو ميل ذه يف تنج َتْدجَو َرخأت امَو َكِلَذ نم دقت ام كل َرْقَعَو كلب ْمَكنَحَو كب

 باَب ىَلِإ يهني ىّبَح ْمُهلْلْخَتَي ْيَأ ماثلا ُسوُجَيف ْمكْبِماَص ان ُلُفَيك كبَر ىَلِإ ال ْعْفْشاَف ْمُقَ
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 وما

 - ةَداتُق ٍثيِدَح ْنِم يِراَخّمْلاةياَوِر يِفَر يّنَع اَهِب ىَضْرَي ٍةَحذوب

 ىَتْمُأ ىتنأ ٌبْر ْيَأ ُلوُقَأَك دمَخَأ َدْنِع ِتباَ ةياور يِف و :و لجل ْمهلِحْدأَو راثلا نم مهجر م

 ٌئوَونلا لاق .اممإ ني أ لقزخح بح م ريش لاق بلف يف ذاك نب جرخأ وُ دق
7 

 ةنَجْلا مؤ ٍلاَخِْإ يف : : ةَيِناّلا .ِفِقْؤَمْلا ٍلوَم نِ ةحاَرإلا يف :ىلوألا :ٌسْمَخ ُثاَعاَقْمل
 يف ُةَعِباَولا ١. ايديال نأ تاذَعلا او 3 وقَحَتْساَف اوُبِسوُح ٍمْوُق ٍلاخْذِإ يف : ةَئِلاَعلا , ٍباَسِح ٍرْيْغب

 َدجَس ُهَل ُدجْسََ ُهَعَفَر ىَلْعَي يِبأ َدنِع بغك ِثيِدَح يِفَو «ِقَئَجْلا

 أ ْنَع َه
3 
 م

 .ه | ٍتاَجّرّدلا ْفَر يف :ةَسِماْحلا .ٍةاَصُعْلا َنِم رتل لحد ْنَم جاَرْخِإ

 مالا موي عََْأ نأ جم زأل يْنإ َلاَث َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هللا َلوُسَو نأ َةديَُب ْنَعَر
 د لا لص نبا لأ سا ل .دمخأ ور ََردَمَو ٍةَرْجَش ْنِم ضزألا ىلع ام دَدَع

 نوُرِجَألا نحنُ اًهِيِمْتَو هينا كلا نبأ لا ُتَساَحُي نَم ُلْوَأَو ممألا دِجآ ُنْحَن لاق َّمّلَس
 اذإف ْمُلَسَو باع هللا ىَلَص لاذ يِبأ ذل ع ِساّبَع نبا ٍثيِدَح يِفَد ٠ نا نقلا

 ْنِم َنيِلجسُم ادع يتم ينتمون دمحم كدمَحم َنْبَأ ٍداَنُم ىَداَن ِهِقْلَخ َنْبب ديب ُيِضْقَي َن ْنَأ ُهّلل

 انل جفت ُبَساَتُي نم َْوَو نوُوألا نرخ عت اع لقا لح فرو

 .اًهّلُع ةايبَْأ نوُكَت نأ ٌهنألا هذه ثداك ْمَمألا ُلوُقَتَو انِقيِرُط ْنَع ْمَم

 مع
2 

 عب م

 ىَضق نم لا َمْلَسَو لع هللا ىَلَص هللا َلوُسَو نأ رم نبا نع مَع وأ ظفاَحتا َركدَ

 ةريَرُم يببأ ٍثيِدَح دحح يف هل مَ ألإو حج نإ لزم دل انفو تل باح نما هيأ
 0 انأ ُنوُكَأَك َمْئَهَج يانغ نفي شلال سو ص اى ل

 مول يِفَو ْمْلَس ْمْلَس ْمُه | ٍفَمْوَي لشؤلا ىَوهَو ُلُسِؤلا الإ ديمي ملكتي الو هيلع لف

 ردا تلطشختت لت لإ اه دلك مَا ريغ ناتشكلا ِكْرَ لكِ تيرا

 ُتاَبَن ُناَدْعّسلاَو . ُيِراَخُمْلا ُهاَرَر وجي مث لرخُي نم مهو لمع هب قو نم مهم مهم
 ع ىلع ٌمِئاَق ْمُكُيبْلَو مِلْسُم دنع ةَئْيَذُح ثيدحح يِفَو عْرْضُي لدي اذ كلفي قرن ِكْوَش وُذ

 .ْمْلَس ْمْلَس ُبَر اي ُلوُقَي ٍطاَرّصلا

 ِهْبَلَع هللا ىّلَص د ٍدْمَحُم ِةَنَأب طاَرّصلا ٌفَضَع ء اذ ٌيِزْوَجْلا ُنْب | ُهَجّرْخَأ ٍتيِدَح يِفَو

 ديعن ياما ٍةَذِش ْنِ مالّسلاَو ٌهَالَّصلا دْيَلَع ُدرِداَنُيَف ٌةاَدمَسُماَو ُهاَدِّمَحُماَو اَوَداَن َْل

 يي يا كلان ال يتنأ يننأ بَ هقَْص اما ياك الا ازهار زخم دج

 ع لق ْذَكَو ْمْلَس ْمْلَس ْبَو َنوُداَكُي ِهِراَسيَو ٍطاَّرُصلا نيم وي ْنَع ُماَيِق ُةَكْئَالَمْلاَو يتلا ٌةَمِطاَف الو
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 ْمُهَئفَلكَي هَ ٌةَيناَبّبلاَو ٍلاَمّشلاَو ِنيِمَيْلا ِنَع كوُطْفاَسََي 'ةاَضْعلاَو ٌلاَجْؤَأْلا ْتُدَئْشاَر ُلاَوَْألا
 ْمكَءاَج اَمأ ٍراَدْنإلا 1 ْمُتْرِزلَأ اَم اَمأ ٍراَرؤألا ٍبْسُك ْنَع ْمُثيِهُن هن اَمَأ ْمُهَنوُداَتُيَو ٍلالُمَأِلاَو ٍلِسآلَسلاِ

 . راَتْخُمْلا يلا

 ابن ابن ِءاَيبْنَألا للا َعَمج ٍةَاَيِلا موي نات اذ ٍمالَس ِنْب للا ِدْبَع ْنَع يِطْرُقْلا ىَرَرد

 ُهْللا ىَّلَص هللا لوُسَر ُموُقَيَ ُهتَمَأَو ُدمَحَأ َنْيَأ ىَداَكُيو َمْئَهَج منهج - ىَلَع ٌرْسجلا برية ةَكَأَو

 هئاَّدْعَأ اب الامم اانشلا ىلع كا 5 لح هاو ا هنأ ُهُعَبتَتَو َمْلَسَو ِهْبَلَع
 عم نوُحِلاَصلاَ م َنَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُيبْنلا ِمِضْمَيَو ًالاَمِشَو اًئيِمَي ِراّنلا يِف َنوُنَقاَهَتَيَ

 ِهَبَر ىلإ َيِهَننَ ب ىّتَح َكِلاَمِش ىَلَع َكِنيِمي ىّلَع ٍقيِرطلا ىَلَع ْمُهَنوُلُدَيف ُةَكِئَالَمْلا ْمُماَقَلََْ

 ايبنألا ْمُث ِهِليِبَس لثِم ىَلَع ُمالّسلا ِهْيَلَع ىَسيِع ُهْعَبْ عبي مل ٍشْرَعْا ٍنيَِي ْنَع يسرك ُهل عضوي
 . ٌنيِعَمْجَأ خه َلَعَو ِهْيَلَع ُهُمالَسَو هللا ٌُتاَوَلَص

 (اَهْلُخْدَي نم َلوَأَو ْدْنَجْلا َباَب + عرف نم قب ملص يلع لا ىلص لب نو
 موي اعل ب سائلا ْدَمْكَأ ان أ مسوي هللا ىلض هللا لوشَ 0 لاق نأ نش لف يحَس يبث
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 َ ْأَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَّص لاَق نأ ٍثيِدَح ْنِم اًضيأ هيَِوةَجْلا باب عرقي نم لأ ان ٍةَماَيِقْل

 أ ثريأ كب للتت ذك لأ َتْنَأ ْنَم ُنِزاَسْلا ُلوُقَيَف ُحِيْفَعْسَأَك ِةَماَِقْلا م جا اب

 ِسْنَأ ْنَعَر ةنب دحأل موأ 9 لوو احلا موت نيالا ذو كلب دخل عشأ
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 كج بي قلع غاب نو َمَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص هللا ُلوُسَو َلاَق َلاَق ُهْنَع ُهَللا َيِضَر
 "م ن6

 مَ مك ُدْيَس نأ أَمَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص هللا ُلوُس ّر َلاَك َلاَق ٍديِعَس يبأ ْنَعَو .ٌرْحُف لَو

0 

 مآ َنوُأَيف ٍتاَعْرف تلت سائلا َْرَْيك َلاق َرْخَن الو ٌضْرَألا ُهْنَع ْقَشنت َءدَت ْنَم ُلوَأ اّنَأَو يِئاَِل
 ىَّلَص هللا ٍلوُسَر ىَلِإ | ُرْظْنَأ يئأكف ل أ ذاق مفتت يلا ينو ذك ذأ ىلإ ٌتيِدَحْلا رَكَّذَك

 م ا سر

 ىل َنوُسَتَْبَ ُدْمَسُم ُلاَقِبَ اذهل ْنَم ُلاَقْبك اَهُعِقْعَمأَف ِةَجْلا ب اَبِةَملَِب ُدُحآَف لاك مْلَسَو ِهِيَلَع هللا

 َكَسْأَر غَقزا ٌلاَقْبَ ِدْمَحْلاَو ءانثلا َنِم للا يِنمِهْلبف اًدَجاَس ِجأف اًبحْرَم َنوُلوُقَيف يب ُنوُبُحَرُيَو
 . رَسَح َلاَكَو ُيِذِمْرُتلا ُهاَوَر ٌثيِدَحْلا

 ْمُهَل ُكِذَأَتْسَي نَميِف اوُر َواَشَن نجلا ٍباَب ىَلِإ اهلا اذِإ َنينيؤُمْلا نإ ٍروّصلا ٍثيِدَح يِفَو
 مه مرت م

 هْيَلَع ُهَللا ىّلَص اًدْمَحُم ْمُث ىَسيِع مث ىَسوُم ْمُث َميِهاَر ربِ مل ؛ اوت مَ مد نوُدِصْفيَف ٍلوُخدلا يف

 َرَهْظَيل ءاضقلا لضق يب لجو لا ىلإ ٍموجاشيسا دل ٍتاَصْرَمْلا دل اول امك مس
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 ِساّبَع ِنْبا ِنَعُو ٠ اَهلُك ِنِاَوَملا يِ رم ٍرِئاَس ىَلَع م مو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ٍدّمَحُم انين ُفَرَش

 َجّْرْخُه ُهُنوُرَِتَْي م اَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص يلا باَحْضَأ ْنِي ٌساَن ٌسْلَج ُلاَق اًمُهْنَع ُهَللا َيِضَر

 حلا هللا نأ اَمَع ْمُهضَْب لاَ ْمُهكبِدَح عمم لاق َنوُرئاَي ْمُهَو ْمُهَعِمَس مهم اند اذإ ىئح

 يل ةملك ىنوث مالك نم بيف نا رخآ لاو ًليلخ مما د اليخ وقح نب

 ذك َلاَقو مسن ْمِهِيلَع جرح ؟ هللا ُاَنَطضا ْمدَآَك ٌرْخآ َلاَقَو هللا ٌحِوُر ىَسيِعَف ْرَحآ َلاَقَر

 تيجو كِل وو ايلك ىتوعت كلك غو اي مما دخلا هللا نأ مُكبجَعَ ْمُكَمالَك

 لاح انأَو رْخف الو هللا ُبيِبَح اأو الأ َكِلْذَك َوْمو ُهللا ُهاَنطْضا مَدآَ َكِلْذَك ّوُْهَر هللا حور

 ُكْوَسُي ْنَم َلْوَأ انأَو رهف الَو عْفَشُم وأو عِفاَش لو اَنَأَو ٌرْحَف الو ٍةَماَيِقْلا َمْوَي ٍدْمَحْلا ِءاَوِل

 َنيِلْوَألا ْمَرْكأ انأَو َرَْك َالَو َنيِيِمؤُمْل هاَرَقُف يِعَمَ اَهِبلُخْدُيَف يِ ُهَللا ُحَقْنيَف ِدئَجْلا َقَلَح

 . ُيِذمْرتلا هاَوَر رْخُك الو َنيِرِخَآلاَو

 اوُنِعُب اذِإ اًجوُرُخ يناثلا كؤأ انأ ملسَو لع هللا ىَلَص لا لوْ لاق لاق سنأ نع

 ٌءاَوِل اوُسِيَي اذِإ ْمُهُرْشَبُم اَنأَو انأَو اوسِيخ اَذإ ْمُهُعِفاَشَ اوُدنَو اذإ مُدان اوُتَصنَأ اَذِإ م  اَنَأَو

 ٌىَلَع ُفوُطَيَو َرْخَك لَ يِبَر ىَلَع ّمْدآ ِدَلَو ُمركَأ اَنأَو يدب ٍلئَمْوَي ِدْنَجْلا ياقمر يدب دمَحلا

 اق َلاَق َةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو ل ْطْفّللاَو ْنِقَْبَبلاَو ُيِذِمْرْلا ُهاََر ٌنوُتكَمْلا ُوَوللا ْمُهْنأَ مداح لأ

 ٌلْخْدَي ْنْم ُلْوَأ م دعب ب را كولا نش أل ل لل وش

 َنوُلُوَأْلا َّنوُرِجَألا ٌنْسَن َلاَق َمْل مو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ِْنلا نع اًضِنَأ ُهْنَعَو .ٌمِلْسُم ُهاَوَر دج

 ا ار

 ب

 ٍفِقْؤُمْلا يف ٍناََم ىلغأ ىلإ خهشتسأو ألا ني جوز ملا نين نأ ُدألا ِهلِهَف

 اتصلا ىلع زاجل ىلإ عئبس :َئَبسَأَو ِءاَضَقْلا لض ىلإ ققبنأَو رعلا نط ىلإ ْمُهَبْسأَ
 ٍديِدح ْنِم ٌدَمْحَأ الا نبل ع .ِةجْلا لهأ ُركك أ دكعأ نو للا لرخش ىلإ فليت

 4٠[  ؟9 :ةعقاولا] «نيرجألا لَو َنيِلْوَألا َنِم هلت :َُيألا وِذه ْثَلْرَت اََل يره يبأ
 َقْكَجْلا لخأ اعل ْمتنَ ٍةنَجْلا لفأ ٌفضِن : ملأ وكلا لهأ كلث ملأ مْلَسَو هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص َلاَث

 أ ْفَص امو وُ جلا له اسم هلع لا لس ذك كح زري ثيع - يفذ

 يتنأ اهلخمذت ىلع ل ألا ىلع تخت اهلك ىلع مهلك منألا ىلع كن مرح َةْنَجْلا 7

 يِناَنَأ َمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىّلَص هللا ُلوُسَر اَق لاق ٌةَرْيَرُه يبأ ثي اسيل دح ْنِم ٌةَبْيَش ُّنْبا ىَوُرَو



 ُتْدِدَو هللا ٌَلوُس راي رب وبأ لاَ يتم أ ُهئِم ٌلُخْذَت يذلا ملا َباَب يِناَرَأَ يِدَيب ّدَحَأَف ليِربِج

 ُلَخُدَي ْنَم ُكّوَأ ركب ابأ اَ َكْنِإ اَمأ أ َمَلَسَو بلع هللا ىَلَص لاق رظْلأ ىتَح َكَعَم تنك يأ

 هُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ٍدْمَحُم َباَب رك جلا تار ْميِكَحْلا ُيِذِمَرّتلا َرَكُذَو . يأ ْنِم ةَنَجْلا

 ىَلَص هللا ل وُسَو َّنَأ ٌةَماَنَأ ىب أ ْنَع يِطْفَاَدلا ىَوَرَ 0 ولا ُباَي ّوُهَو لاق
 م

 اَُراَيِج اّمأ ل انك اَمراَيِجِل َتنَأ َتْيكَك اوُناَقَك يِتْمَأ ٍراَرِشِل ان للا م اق َمّلَسَو ِهْيّلَع ُهَللا

 ام َهَّْلَسَو هَْلَع ُهَللا ىَّلَصُف يِتَعاَفَشب ُهتَجْلا َنوُلُخْدَيَف يِتْمَأ ُراَرِش او يلف جل هاك
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 نأ نع ِيعَو ملم ىو ذك روحا جلا يف ْمََسَو هلع هللا ىَلص ةليضْ اأو

 َعَهَر بث ٌةَءاَنْعِإ ىَّنْغَأ ذِإ ٍدِجْسَمْلا يِف اَنِرّهْظَأ َنِئِب , َمْلَسَو ِهِيَلَع ُهَللا ىّلَص هللا ُلوُسَر ٌسَر اَنْيَب لاق

 للا نيو :أَرقك ٌةَروُس اّنِبآ ّيَلَع تَلِزنَ َلاَق هللا َلوُسَر اي َكَكَسْضْأ اَم اَنْلُق اًمّسَبَتُم ُهَسْأَر

 1١- :رثوكلا] «ُرَت رقنألا وه كيا نإ ْرَئاَو كبل لصف روحا كلانيطفأ ان ميلا نخل

 ّلَجَو رع يّئَر ِهينَدَعَو ٌرْهن ُهَنِإ :َلاَق ُمّلُعَأ ُهُلوُسَرَو ُهللا اَنْلُق ٌركؤَكلا َوُه ام َنوُرْدنَأ َلاَق مك [**

 َلاَك ٍءاَمّسلا ىَلِإ مْلَسَو هلع هللا ىْلَص يِبئلاب جِرُع امل لاك سْنَأ ْنَع يراك يِفَ ٌتيِدَسْلا

 ُهاَوَرَو تكلا اذه َلاَق يربح اي اذه ام ٌتْلُقَف ٍفَوَُمْلا ٍولْؤْللا ُباَبِق َتقاَح ٍرهَت ىَلَع ُتْيَنَأ

 ٍرْهَنب َوُه اًذِإَف ٌليِرْبِج هب ىَضَم َّمْلَسَو ِهْئَلَع هللا ىَّلَص ْيِتلاب َيِرْسأ امَل لاَ ِسْنأ ْنَع ير ُمْئا
 لاك زكلا اذ ام ليج اي لاق كم وه اذ يرث مهي بهذ دج لول نم بضل

 َكْبَر كَل اَبَح يلا ُدَئْوَكْلا

 هيِناَطْعَأ ِةَمَجْلا يف ٌرْهَن َل اق ُرثوكلا ام هللا َلوُسَر اي لاَ َالُجَر نأ سْنَأ ْنَع ُدَمْحَأ ىَرَرَو

 اَهْنَع هللا َيِضَر ُةَمِئاَع ْنَع ةَدِيَبُع يِبأ ْنَعَو ءٍِلَّسَعْلا َنِب ىَلَْأَو ِنْبللا ني م اَضاَيَب ُدَّشَأ َوُهَل يّبَر

 يِف ْمُكْيبن ِهيِطْع أ هيت ثلاق ١[ :رثوكلا] َوَن وكلا َكاتبَطعَأ انِإ» :ىَلاَعَت ِهِلْوَق ْنَع اَهُتْلَأَس َلاَق

 وذ لوك ةاقاح ينأ ةاقياش ُهلَْقَو ياحب اَدَر موج هد نيب وم 35 ةائياَش قابل

 اَمَو تلق ٍةْنَجْلا ٍناَتَطُب يِ ٌرْهَن ْثَلاَق ٍظْفَلِب ُيِئاَسنلا ُهاَرَرَو ِهِبئاَرَج ىَلَع يتلا ُباَبِقْلا يأ ٌفْوَجُم

 ٌوُلوُللا هُواَبْصَحَو ُكْسِمْلا ُهُبَرُت ٍتوُقاَيْلاَو وُلوُللا ٌروُصُق ُهاتَئاَح اَهلعَسَو ثلا ِةئَبْل ُناَنْلعُب

 ُرثْوَكلا ْمْلَسَو ِهيَلَع هللا ىَلَص هللا ٌلوُس ّر َلاَق َلاَك اَمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َرَمُع ٍنْبا ِنَعَو .ُتوُقاَيلاَو

 ىَلخَأَو ِنّبْللا َنِم اًضاَيَب ُدَشَ ُهَقاَمَو ولولا ىَلَع يِرْجَي ُهاَمْلاَو ٍبَمّذلا َنِم ُهاَتَئاَح ُةَّجْلا يف ٌدْهَن

 . ٌحيِجص ٌُنَسَح يذلا َلاَكَو ذجاَم نْاَو ُدمْحَأ ُهاَوَر ٍلَسَملا ني
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 هللا ِهيِناَطْعَأ ره لاق ُرئْوَكلا اَم َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا ُلوُسَر َلِيْس َلاِق سْنَأ ْنَعَو
 ذأ حبلا يقاغأك اهئاتغأ ري هي هيف ٍلَسَعْلا ْنِم ىَلْحَأَو ِنَبْللا َنِم اَضاَيِب ُدَشَأ ٍةََجْلا يِف يِنَْي

 اَوَر ال ْمعْنَأ اهلك ؟أ َمْلَسَو ِهَِلَع ُهَللا ىَلَص وللا ُلوُسَر َلاَق ٌةَمِعاَتل اَهْنِ ُرَمُع َلاَق ِرُرُجْلا ٍقائْعَ

 ظِفاَسْلا َلاَكَو هٌُريِعَبْلا ٌوُهَو روج عمَج ُدْرُْلاَ ٍلبإلا َنِم ّحْوْ ؟ ُتْْبْلاَو نَسَح َلاَقَو ُيِذِمْرْتلا

 ٍثيَِحْلا بأ نب هرب دنع ْمطَمْلاُديِفُم قرط ْنِمٍرئوَكلا تيِدَح يَ َرْئاَوَت ذك ري نب
 ةَعيِفدلا ٍةَجَرّدلاَو ٍةَليِسَوْلاِ مْلَسَو ِهِيَلَم هللا ىّلَص ُهَليِضفَن اَمأَو) . ٍضْوَحْلا ُتيِداَحَأ ٌكِلْذَكَو

 هللا ىَلَص وللا لوُسَر نأ ٍصاَعْلا نب وِرْمَع نب هللا دْبَع ثيِدَح نِ ْمِلْسُم ىَور (ةليِضَْلَ
 ّيَلَع ىّلَص ْنَم ُهْنِإِف ٌيَلَع اوُنَص َْن ُلوُقي اَم َلْثِم اوُلوُقَف َنْدَوُمْلا ٌمُتْعِمَس َس اَذإ | َلاَق َمّلّسَو ِهْيَلَع

 لإ ينيك أل ةلجلا يف ةللم اه كيلا نل هلا اوس م ارك اهب ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٌةالَص

 َلاَق .ٌُةَعاَفّضلا ِهْيَلَع ْتْلَح َةَليِسَوْلا َيِل َلَأَس ْنَمُف َرُه انأ َنوُكَأ ْنَأ وُجْرَأَو وللا ٍداّبِع ْنِم ٍدْبَعِل

 هللا ىَلَص وللا ٍلوُسَو ُةلْنَم َيِهو ِةَْجْلا يف ٍةَلِزْنَم ىّلعأ ىَلَع ْمَلَعُهَلبَِوْلا ٍريثَك ُنْبا ٌظِفاحْا
 ىَلَص وللا ُلوُسَر َّناَك اّمَلَو . ٍشْرَعْلا ىلإ ِةَجْلا ٍةتكنأ ُبَرْكَأ َيِهَو ِةَنَجْلا يف ُهُراَدَو َمَّلَسَو ِْيَلَع

 ةْبحَم هل مهَمظَْأَو يش هل مهدشأَو هب مُهَملعأَو هبَرِل ةَيِدوُبُع ٍقْلُخْلا َعظْعأ مَلَسَو هيل هللا

 ِهْيَلَع ُهَللا ىّلَص َوَمَأَو ٍةَنَجْلا يِف ٍةَحَرَد ىلغأ َيِهَو ىَلاَعَت هللا ىلإ ٍلِزاَئَمْلا َبَرْق نأ هئلرنم تناك

 ىَلاَعَت هللا نإ اًضنَأَو ٍناَميإلا َةداَيِزَو ىَملُلا ِءاَعدلا اًدِهِب اوُناتَيِل ُهَل اَهوُلَأْسَي نأ ُهَْمأ َمْلَسَو

 .ٍناَميِإلاَو ىَدُهْلا نم ودي ىَلَع هول اَمب اهب هَل هيأ ءاَعُد اهي ٍباَبْسأبُهل اَهَرد

 ,ىَرْخُأ هلم ٌنوُكَت ْنأ ُلَِقْسَيَو ٍقئالَخْلا ٍرِئاَس سّلَع ِةَدِئَّرل ٌدَتَِمْلا َيِهْن ُةَليِضُمْا اّمَأَو

 للا ْمُهَلأَس اذ | لاق َمْلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَلَص ّيْبلا ِنَع ُهْنَع هللا ّيِضَر ٌيِلَع ْنَع ُةَيوُدْرَم ُنْبا ىَوَرَ

 0 ناو هيو لع لذ قت نكن نم وللا لوُ ّر اَي اوُلاَف َةليِسَوْلا َيِل اوُنَسَ

 ٍةْنَجْلا يف َّنِإ سائلا اَهْيَأ ٍةَئوُكلا ٍرَبْنِم ىَلَع َلاَق ُهّنَأ اًضِ اًضيأ يِلَع ثيدح ني ٍمِتاَح يبأ نب َدِعَر

 ماَقَمْلاَو ٍضْرَعلا ٍنائْطُب ىَلِإ اَهْنِإَف ُءاَضْيَبْلا امأَ هاَرْفَص ىَرَخَألاَو ُءاَضْيَب اَمُهاَدِْإ نْيئَوُنْؤُ

 اَهُباَوبأَو اَهُنَرُعَو ٍلاَيْمَأ ةالئ اًهْنِم ِتْيَب ْلُك ٍةَئْغ ْفْلَأ َنوُعْبَس ِءاَضِيَبلا ةَوُلؤْللا َنِم ُدوُمْسَمْلا
 مَلَسَو َِِلع ُهللا ىَلَص ٍدمَحُمِل يه هلو اَهْمْساَر ٍدجاَر لْصَأ أ يأ قرع ْنِم اَهْناَكْسَو اَهُتَرِسأَر

 يف سابع ْنْبا ْنَعَو ءهِْيَب ٍلهَأَو العلا ِيَلع ميريل يم َكِلذ ل ايف اَرْفَصلاَو , ٍلْهَأَو

 لأ ٍةَنَجْلا يِف ُهّللا ُهاَطْعَأ َلاَق [» : ىحضلا] «ىّضْرَتَف ُكْبَر َكيِطْعِ مي َفْوَسَلَو» :ىَلاَعَت ِهِلْوَق

 اذه ُلْئِمَو مِتاَح يبأ ُنْباَو ٍريِرُج نبأ ُهاَوَر مَدَحْلاَو جاَوزألا َنِم ُهَل يبي ام رض لك يف رض

 ا 0 ٍفيِقْوَ ْنَع الإ ُلاَقي ال
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 ام َّلاَق ُةَعاَّسلا ىَتَم هللا َلوُسَر اي َلاَق ًالُجَر نأ سنأ ِثيِدَح ْنِب ِنْيْحِبِحّصلا يف َتَبَ ْدَ
 اَمَك ٌسْنَأ َلاَق َتْنَبَخَأ ْنَم َمَم تأ َلاَق ُهَلوُسَرَر هللا ُبِحُأ يأ الإ ءْيَش ال َلاَق اَهَل ُتْدَدْعَأ

 ُْثِحَأ اَنأَك نسنأ لاق تنيخأ نم عم تلأ مو هلع هللا ىَلَص لا لوم انْ يشب نشر

 هأَرنا ٍتيِئُر ءْمُهاَيِإ يِبْحِب ْمُهْعَم َنوُكَأ ْنَأ وُجْرَأَو َرْمْعَو ٍرْكَب اَبأَو ْمْلَسَو ِهْيَلَع ُهْللا ىَّلَص يلا
 ْتَلاَق اًداَمِب اَهَل َليِق يِل َرْفَع ثّلاَق ِكب ُهّللا ُلَعَن اهل َليِقُف اَهِتْوَم َدْعَب اًهِسْفَن ىَلَع ٌةَقرْسُم

 «بآَم ْنْسُْحَو ْمُهَل ىتوط» : : ىَلاَعَت ُهَلْوَق ْرظْلاَو ءَمْلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص وللا ٍلوُسَرِل يِتبَحَمِ

 ّنِإَو َلَلُحْلاَو ّيِلُحْلا ُتِبنُث ِهِتَرْذُق ْيأ ِهِدَيِب ُهَللا اًهَسّرُع ٍةَرَمَش ْمْسا ىَبوَُطَر [4 :دعرلا]

 ِراَد يِفَو َمّلَسَو ِهَْلَع ُهَللا ىَّلَص يلا ٍراَد يِف اًهَلْضَأ ّنإَو ِةَنَجْلا ِروُس ِءاَرَو ْنِم ىَرُكَل اًهَئاَّضْغَأ

 مين ّلُك ُدِس ْنوُكَيِل ىتوُط ِةَرََش نم اَهِفَو الإ ٍناِجْلا َنِم ٍةْنَج ْنِم اَمُك نضع اًهنِم ٍنِمْؤُم ٌلُك
 لق لق لجل ا مو هَ للا ىلإ مالا الا لع مز نيل لك بص

 ألإ ميِّنلا َنِم ِهَْلِإ َلَصَو ام ىَلِإ ْلَصَو اَم يِلَوْلا نأِل هتَمْمنب ٌمُنتُم ُلوُسَولاَو ألإ هِيئَح يف ْمُعَْتي
 ام ٌسيِلْبِإ ٌكِلَّذَكَو هِمُعنَت يِف هب اًمِئاَق وبلا ٌرِس داع انيق ملَسَو ِهَلَع هللا ىَلَص دين د ِهِعاَبْا

 هيف ُهَل ُكِراَمُمَو هبيِذْعَت ٌرِس هللا ُهَنَعَل ٌسيِلِبإَو الإ اَهلمَأ نب دحَأِل ٌباَذَع الك زاثلا

 اَهَنوُرخ ري لادم هب برش يب اًئيَع# : ىَلاَعَت ِهِلْوَق ٍريِسْفَت َدْنِع َناَبَح يبأل ٍرْخَبْلا يِفَو

 رود ىَلِإ 201 1 9 هلا ىلص هلل لوو ل يف يع نه ل( :ناسنإلا] «اًريِجْفَت

 ىلإ رظكلاب عقلا هلَمكَو جلا ميهت عطف د نأ مَلْغاَف اذه َتْمِلَع اَذِإَو . َنيِبِمْؤُمْلاَو ءاَيبْنَأْلا

 ِهِلوُسَرَو هللا َنِم ٍبْرّقلاِ ِنْيَعْلا َةَُقَو مْلَسَو ِهْئَلَع ُهَللا ىّلَص ِهِلَوُسَرَو ىَلاَعَتَو َكَراَبَت ٌبولا ِهَْو

 ٌناَوْضِرَو# : ىَلاَعَت ُهَللا َلاَق اَمَك اَهِيِف امو ٍناَتجْلا َنِم ُربْكَأ ّيِم يِّلا ٍناَوْضْرلا ٍةَماَرَكِي ٍذَْْلا مم

 الواح يف ُرودَي ذأ لب طي امم لجأ ألا نأ َبْيَر َالَو ١[ :ةبوتلا ؟ُرَبْكَأ هللا نِم

 ٌةَياَغ َوُه يذلا ٌمِهِبوُبْحَم ٍةّيِعَمِب ِسْدُقْلا ٍةَريِظَحَر سلألا ٍةْضْوَر يِف َنيّبِحُمْلا رك َدْنِع اًمْيِس
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 اهب ِنْيَعْلا ةَرفَو اَتَدَل َدلَو َةيِعَمْلا َكلَب يِئاَدُي ِزوَق ْيَأَو نْيَع ِةْ أ يو وذل يأو ميل أك ميبولطت

 . مِن هِلوُسَرَو وللا ٍةّيِعَمِي ِنْيَعلا رق مَن َقْوَق لَهَز

 ْنِم ىَّلعأ َالَو ىلغأ لَو ىلخأ لَو ىلجأ الو ُلَمِجأ الَو ُلَمكأ الو لجأ ِهللاَو ْيَش الق
 ْمُهبيرَح ْمُهَل ىَلَجَمي ْتْيَح ماركإلا ٍدِهاَقَم ٍدَهْشَم يف ِهياَبْحَأِب ُبِحمْلا اهبف ْعِمَمجَي ةَرْشَع

 ْمِهَِلَع قولتك ٍفيطيللا ٍليِمَجْلا ٍهِوْساِب ٍدِجاَو باّْبِح ٌفلَخ ُهَلالَج لج ُقَحْلا ُهلإلا ْمُهُدوُبْعَمَو

 لاما َكِلذ روكي ْمُهئَوَد ُقِرْشُنَو ىلاعت وللا ٍلاَمجج ْنِم َنوُعهِبيف ْمهِتاَرَك يف يري وُ

 َنوُرْخيف ْمُهَّل ىّلَجْنَيَو َباَجِحْلا ُعْفْرَي ّمُن َمْلَسَو ِهَِلَع ُهللا ىَّلَص ٍلوُسُولا ٍةَرْضَحِب ِسَدْقَألا
 اوُمْتَمَتتَل الإ ْمُكُتْوَعَد ام يِداَبِع اي ٍدوُجْس َمِضْوَم اذه َسِئَل ْمُكَسوُؤُر اوُعقزا ُمُهَل ُلوُقَيق اَدَجْس

 اذ اَمَوةَمَِك نم اًمالخأ امك ادب ْمُكْيَلَع طخسأ الق ْمُكلَع ُتيِِضَ ذَك يِاَبِع اي يتقاسم
 ِهِلْضَم نم ِةَماَقُمْلا َراَد اَنّلَحَأَو َنّرَحْلا اع َبَمْذَأ يذلا هلِل ُدْمَحْلا> : ٌنوُلوُقَي اَهَدْنِعَف ىَرْشُي ْنِم

 اوُلاَقَوط ["ه :رطاف] ؛ٌروُكَش ٌروُقَمل انّبَر ْنِإ ٌبوُمُل اهيِف اَنّسَمَي الَو ٌبَصَن اَهيِف اَنُسْمَيَال
 4َنيِلباَعْلا ُرَِأ مغيق ُءاَشَن ُتِيَح ِةْنَجْلا نِم ُهْوَبتَت ٌضْألا اَنَترْوَأَو ُهَدْعَو اَنَقَدَص يلا هَلِل ُدْمَحْلا

 هلل دفا نأ ْمُهاَوْعُرِجآو لس اهيف ْمُهيِحَت مهلا َكَناَسْبُس اَهيِف ْمُهاَوْمَدط [74 :رمزلا]
 ٠١[. :سنوي] 4َنيِمَلاَعْلا ُبَر





 0000 ةيبيذحللا رمأ 3" ل ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اال ل ل لومة مم موقق ربيخ ةوزغ 04 600.06 مللل لوألا دصقملا
 0 ىرّقلا يداو ةوزغ 043 6.6.0.0660. َناَّذَر ةوزغ
 0 ءاضقلا ةرمع 41 6.0.0000 0000م ٍِطاَوَب ةوزغ
 جا ةفّرشملا ةكم حتف ال ةريشعلا ةوزغ

 ل6 م مفر لوول مو ممم همم مل نْيئُح ةوزغ 417 000000000000 ىلوألا ردب ةوزغ
 الرا 0م ولم همة مملل فئاطلا ةوزغ 47 شحج نب هللادبع نينمؤملا ريمأ ةيرس
 ١/ ... للك يبنلا عم ريهُز نب بعك ةصق 41000000... ىربكلا ردب ةوزغ
 0 كوبت ةوزغ 568... 0.0. مملل رذكلا ةرقرق ةوزغ
 0 يناثلا دصقملا 5498000 عاقنيق ينب ةوزغ
 هئامسأ ركذ ىف :لوألالصفلا 456000000000000. ٍقيِوّسلا ةوزغ
 0 0 ِهلِلَط ةفيرشلا 10 نافطغ ةوزغ
 ماركلا هدالوأ ركذ يف : يناثلا لصفلا 041730... ٌناَرْسُي ةوزغ
 44 مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع 064 000... دسأ ةوزغ
 هجاوزأركذىف:كثلاثلالصفلا 2١ 0 دّسألا ءارمح ةوزغ
 47 هلك تارهطملاهيرارسو تارهاطلا 020817 6.0... ريضنلا ينب ةوزغ
 هتامعو همامعأ يف :عبارلا لصفقلا 01730000 و 0 | ٠ عاقُرلا تاذب ةوزغ

 ١٠١ . لكك هتادجو ةعاضرلا نم هتوخإو قا ل ل م لملف ةريخحألا ردب ةوزغ
 هسرحو همدخ يف :سماخلا لصفلا 0100. لّدنَجلا ٍةَموُد ةوزغ

 هتاقفن ىلع ناك نمو هيلاومو 06 .ر اء ملء نم همة م للق عيِسيَرملا ةوزغ

 نذأي نمو هكاوسو هلعنو همئاخو 66 60مل ع مم ممم م علم قدنُخلا ةورغ

 نيب قانعألا برضي ناك نمو هيلع 0850... ةظِنَرُق ينب ةوزغ
 ا 511 0 م مهموم م مهموم لي هيدي 6/6 م ممم ناّيحِل ىبب ةوزغ

 هلسرو هئارمأ يف :سداسلا لصفلا 08 م ةباغلا ةوزغ
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 كولملا ىلإ ِةْلَق هبتكو هباتكو
 ل مهريغو

 ١1١1 عطلت هلك هبيطخسو هئارعشو

 هالك هبورح تالآ ىف : نماثلا لصفلا

 ١١7 هسارتأو هتقطنمو هساوقأو هعوردك

 هحاقلو هليخن ركذ يف : عساتلا لصفلا

 ل ال هباودو

 1١16 ,... نلوم ء معقمة ململم 2و هيلع

 ىلاعت هللا هلّضف اميف : ثلاثلا دصقملا
 هتثروص لامجو هتقلخل لامك نم هب

 هفاصوأو ةيكزلا هقالخلأو

 هتايح ةرورض وعدت امو ةيضرملا

 هلئامش ىلع لمتشي وهو هيلإ
 111 م ولهم ملل للك ةفيرشلا

 هتقله لامك يف :لوألا لصفلا
 1171 راء معمل ِةيَي هتروص لامجو

 ىلاعت هللا همركأ اميف : يناثلا لصفلا
 ١437 للك ةيكزلا قالخألا نم هب

 هترورض وعدت اميف : ثلاثلا لصفلا
 هحكنمو هسبلمو هئاذغ نم هلي هيلإ
 ١١5 . عاونأ ةعبرأ هيفو كلذب قحلي امو

 يف ويف هشيع يف :لوألا عونلا
 برشملاو لكاملا

 ١5 .. هلي هشارفو هسابل يف : يناثلا عونلا

 ةالصلا هيلع هتريس يف :ثلاثلا عونلا

 ١4 عم هحاكن يف مالسلاو

 ا! لك همون يف : عبارلا عونلا

 .هيلع هتازجعم يف : عبارلا دصقملا

 توبث ىلع ةلادلا مالسلاو ةالصلا

 هب صخ امو هتلاسر قدصو هتؤبن
 هتامارك عئادبو هتايآ صئاصخ نم

 0 نالصف هيفو

 ١ للك هتازجعم يف :لوألا لصفلا
 ىلاعت هللا هصخ اميف :يناثلا لصفلا

 هب هفّرشو تازجعملا نم هل هب
 تاماركلا نم ءايبنألا رئاس ىلع
 1١9137 2 عمم تانّيبلا تايآلاو

 هيلع هصيصخت يف : سماخلا دصقملا

 جارعملا صئاصخبب مالسلاو ةالصلا

 فئاطل مومعب هميمعتو ءارسإلاو

 بيرقتلا ةرضح يف ميركتلا

 510 ىربكلا ةدهاشملاو ةملاكملاب

 51:74 مل فور ع منعم سداسلا دصقملا

 مظع نمضتت تابآ يف :لوألا عونلا

 هتبترم ليلجو هركذ ةعفرو هردق
 فيرشتو ءايبنألا ىلع هتجرد ولعو

 لك هتلزنم
 لَو هل قاثيملا ذخأ يف :يناثلا عونلا

 هوكردأ نإ هب ْننمؤيل نييبثلا ىلع
 0 هنرصنيلو

 هيلع ىلاعت هفصو يف : ثلاثلا عونلا

 هتداهشو ةداهشلاب مالسلاو ةالصلا

 ةلاسرلاب هل

 551 مم و ممل عبارلا عونلا

 'رمضتت تايا يف :سماخلا عونلا

 هتلاسر قيقحت ىلع ىلاعت هماسقإ
 هتايآ نم هيلإ ىحوأ ام توبثو

 هيفو هتناكمو ةعيفرلا هتبتر ولعو
 لوصف ةسمخ

 ىلع ىلاعت همسق يف : لوألا لصفلا
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 ميظعلا قلخلا نم هب هّصخاام

 ميمعلا لضفلاو
 ىلع ىلاعت همسق يف : يناثلا لصفلا

 هردق نم هرهظأو هيلع هب معنأ ام
 هيدل ىلعلا

 ىلع ىلاعت همسق يف : ثلاثلا لصفلا
 يف ىوهلا نع ههيزنتو هقيدصت

 ىلع ىلاعت همسق يف : عبارلا لصفلا
 هلو هتلاسر قيقحت

 همسق يف :سماخلا لصفلا

 هدلبو هرصعو ِةلِكك هتايحب

 هل ىلاعت هفصو يف :سداسلا عونلا

 رودلاب مالسلاو ةالصلا هيلع

 رينملا جارسلاو

 بوجو نمضتت تايأ يف : عباسلا عونلا
 دالك هتنس عابتاو هتعاط

 بدألا نمضتي اميف :نماشلا عونلا
 آ؟01 6 6 ممم وة فوم مم موفق لَم هعم

 هدر نمضتت تايآ يف :عساتلا عونلا
 ىلع ةسدقملا هسفنب ىلاعت

 7” ل هنأشل ًاعيفرت هي هودذع

 ؟10 و لالة م اة ية وة ةمرتف رشاعلا عونلا

 هتبحم ابوجو يف : عباسلا دصقملا

 ضرفو هيدهب ءادتقالاو هتنس عابتاو
 ةالصلا مكحو هباحصأو هلآ ةبحيم

 ةثالث هيفو لف هيلع ميلستلاو
 لوصف

 هتبحم بوجو يف :لوألا لصفلا
 هيدهب ءادتهالاو هتئس عابتاو

 ةالصلا مكح يف : يناثلا لصفلا

 لَك هيلع ميلستلاو
 هباحصأ ةبحم ركذ ىف : ثلاثلا لصفلا

 هتبارقو هلآو مالسلاو ةالصلا هيلع

 مهنع هللا يضر هتيرذو هتيب لهأو

 يوذل للي هبط يف :نماثلا دصقملا

 ايؤرلا هريبعتو تاهاعلاو ضارمألا
 تابيغملا ءابنألاب هئابلإو

 يوذل ِهْلَي هبط يف :لوألا لصفلا

 تاهاعلاو ضارمألا

 ةيودألاب للك هّبط يف :لوألا عونلا

 ملل

 ةيودألاب هِي هبط يف :ثلاكلا عونلا

 ةيعيبطلا ةيهلإلا نم ةبكرملا

 .١1" ايؤرلا لَك هريبعت يف : يناثلا لصفلا
 ءابنألاب كي هئابنإ ىف : يناثلا لصفلا

 لن تابيغملا

 نم هب ربخأ اميف :يناثلا مسقلا

 زيزعلا نآرقلا يف ام ىوس بويغلا
 دعبو هتايح يف هب ربخأ امك ناكف

 نم ةفيطل دئاوف يف : عساتلا دصقملا

 ل  هتادابع فئاطل
 ةتس هيفو ةراهطلا يف : يناثلا عونلا

 لوصف
 هئوضو ركذ يف :لوألا لصفلا

 "1 للك هئوضو رادقمو هكاوسو

 مالسلا هيلع هثوضو يف : يناثلا لصفلا

 ملا اًنالث اًنالثو نيترم نيئرمو ةرم ةرم
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 ١" د هثوضو ةفص يف 0

 نو لل همميت يف : : سماخملا لصفلا
 نوفر للف هلسغ يف : سداسلا لصفلا

 هيفو ِلَف هتالص ركذ يف : يناثلا عونلا

 ل م مف ع ممل ماسقأ ةسمخ

 قلعتي امو ضئارفلا يف :لوألا مسقلا
 ا ل باوبأ ةسمخ هيفو اهب

 سمخلا تاولصلا يف :لوألا بابلا
 ني لوصف ةسمخ هيفو

 ل اهضورف يف :لوألا لصفلا

 ىلص يتلا تاقوألا يف : يناثلا لصفلا
 سمخلا تاولصلا اهيف

 لَك هتالص ةيفيك يف :ثلاثلا لصفلا
 00 ًاعرف رشع ةسمخ هيفو

 .. هلك هحاتتفا ةفص يف :لوألا عرفلا

 لَو هتءارق ركذ يف :يناشلا عرفلا

 نورا ةحتافلا لوأ ىف ةلمسبلا

 لَو هتءارق ركذ يف :ثلاغلا عرفلا
 نورا اهدعب نيمآ هلوقو ةحئافلا

 دعب ٌدِْلَو هتءارق ركذ يف : عبارلا عرفلا

 نيرا حبصلا ةالص يف ةحئافلا
 لَك هتءارق ركذ يف :سماخلا عرفلا

 ا رصعلاو رهظلا ىتالص ىف

 لف هتءارق ركذ يف :سداسلا عرفلا
 0 برغملا ةالص يف

 لَك ناك ام ركذ يف :عباسلا عرفلا
 كلذ عبتيو ءاشعلا ةالص يف هؤرقي
 ىف هتءارقب قّلعتت ثيداحأ ةلمج
 ٠ اًقلطم ةالصلا

 . لَك هعوكر ركذ يف : نماثلا عرفلا

 رادقم ركذ يف :عساتلا عرفلا
 514 اممم ملل دلع هعوكر

 يف هلوقي دلك ناك اميف :رشاعلا عرفلا

 554 ملم هنم عفرلاو عوكرلا

 ةفص ركذ يف :رشع يداحلا عرفلا
 هيف لوقي امو لَو هدوجس

 ركذ يف :رسشع يسناشلا عرفلا

 دهشتلل ل هسولج
 ركذ يف :رسشع ثلاشثلا عرفلا

 ركذ يف :رشع عبارلا عرفلا

 كلذ عبتيو ةالصلا نم هيي هميلسلا

 لاحب قلعتت ثيداحأ ةلمج

 نر لع هتالص

 .. ةالصلا يف هئاعد يأ هك هتونق

 0 هدوجحس يف : عبارلا لصفلا

 لا ةالصلا يف

 هلوقي لَك ناك اميف : سماخلا لصفلا

 هسولجو ةالصلا نم هفارصتا دعب

 0 اهدعب هلاتفنا ةعرسو اهدعب
 هو هتالص ركذ يف : يناثلا بابلا

 7170 ا فوم ممم همام ممق ةعمجلا

 ا لَم هدجهت يف : ثلاثلا بابلا

 57 ... رتولا ٍيك هتالص يف : عبارلا بابلا
 ِهك هتالص ركذ ىف : سماخلا بابلا

 : ىحضألا

 لفاونلا ِهْكَي هتالص يف :يناثلا مسقلا

 84 6 ف علل ناباب هيفو اهماكحأو

 ةنورقملا لفاونلا يف :لوألا بابلا

 فز



 85 نالصف هيفو تاقوألاب

 تاولصلا بتاور يف :لوألا لصفلا

 ١45 عورف ةعبس هيفو ةعمجلاو سمخلا
 ةعماج ثيداحأ يف :لوألا عرفلا

 4 ع ةكرتشم بئاورل

 46 رجفلا يتعكر يف : يناثلا عرفلا

 نا رهظلا ةبتار يف :ثلاثلا عرفلا

 اا رصعلا ةئس يف : عبارلا عرفلا

 45"1.... برغملا ةبتار يف :سماخلا عرفلا

 8 ءاشعلا ةبئار يف : سداسلا عرفلا

 ا ةعمجلا ةبتار يف : عباسلا عرفلا

 الكي هتالص يف :يناثلا لصفلا

 م عورف ةعبس هيفو نيديعلا

 "ا تاعكرلا ددع يف :لوألا عرفلا

 75 ريبكتلا ددع يف : يناثلا عرفلا

 "54... ناكملاو تقولا يف :ثلاثلا عرفلا

 154 ..... ةماقإلاو ناذألا يف : عبارلا عرفلا

 8 ةءارقلا يف : سماخلا عرفلا

 ا ةبطخلا يف : سداسلا عرفلا

 8" ةالصلا ىلإ هجورخ لبق

 ةنورقملا لفاونلا يف : يناثلا بابلا

 8 لوصف ةعبرأ هيفو بابسألاب

 لَو هتالص يف :لوألا لصفلا

 0 فوسكلا

 ةالص ُةَِْي هتالص يف : يناثلا لصفلا

 501 لل م م مممم ءاقستسالا

 704 .. ءاقستسالل ءاعد هيف : ثلاثلا لصفلا

 ربقب ءاقستسالا يف :عبارلا لصفلا

 يف دك هتالص يف : ثلاثلا مسقلا

 لوصف ةعبرأ هيفو رفسلا
 ةالصلا هلو هرصق يف : لوألا لصفلا

 ناعرف هيفو هيف
 ةالصلا هيلع ناك مك يف :لوألا عرفلا

 لا ةالصلا رصقي مالسلاو

 ١00 .. ةماقإلا عم رصقلا يف : يناثلا عرفلا

 "00 ناعرف هيفو عمجلا يف : يناثلا لصفلا

 نيءاشعلا نيبو نيرهظلا

 يأ عمجب كي هعمج يف :يناثلا عرفلا
 ةفلدزمب

 لي هتالص يف :ثلاثلا لصفلا
 0 ... رفسلا يف لفاونلا

 عوطتلا هلو هتالص يف : عبارلا لصفلا
 ةبادلا ىلع رفسلا يف

 دي هتالص ركذ يف : عبارلا مسقلا

 فوخلا ةالص

 ٍِليَع هتالص ركن يف : سماخلا مسقلا

 نا عورف ةعبرأ هيفو ةزانجلا ىلع

 هال تاريبكتلا ددع يف :لوألا عرفلا

 نا ءاعدلاو ةءارقلا يف : يناثلا عرفلا

 ىلع ِكك هتالص يف :ثلاثلا عرفلا
 ربقلا

 ىلع هلك هئالص يف :عبارلا عرفلا

 بئاغلا

 يف هلو هتريس ركذ يف :ثلاغلا عونلا
 ةاكزلا

 هلك همايص ركذ يف :عبارلا عونلا
 اول نيمسق ىلع هيف مالكلاو

 رهش دلك همايص يف ' : لوألا مسقلا

 آم"هةم لوصف ة ةرشع هيفو ناسضمر
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 هب صخي ناك اميف :لوألا لصفلا

 فعاضتو تادابعلا نم ناضمر

 هيف دي هدوج
 ةيؤرب هلك همايص يف : يناثلا لصفلا

 لالهلا

 ةداهشب دالك ةموص يف :ثلاثلا لصفلا

 نامل دحاولا لدعلا

 للي هلعفي ناك اميف : عبارلا لصفلا
 لال مئاص وهو

 هراطفإ تقو يف :سماخلا لصفلا

 للا مالسلاو ةالصلا هيلع

 رطفي هلك ناك اميف : سداسلا لصفلا
 للاجيال ل ه طمع همم هم م هلق هيلع

 لَم هلوقي ناك اميف :عباسلا لصفلا

 لل راطفإلا دنع
 م1 مايصلل كلك هلاصو يف : نماثلا لصفلا

 ١57 ..... لَك هروحس يف * عساتلا لصفلا
 يف هلك هراطفإ يف :رشاعلا لصفلا

 هموصو رفسلا
 ريغ دنع هموص يف :يناثلا مسقلا

 مب# .... لوصف ةتس هيفو ناضمر رهش
 نم اًمايأ هدهرس ىف :لوألا لصفلا

 راجل طم اًمايأ هرطفو رهشلا
 لَو هموص يف :يناثلا لصفلا

 ءاروشاع
 75 نابعش ِهْيِكي همايص يف :ثلاثلا لصفلا

 رشع دلي هموص يف : عبارلا لصفلا

 مايألا اهب دارملاو ةجحلا يذ

 0 ةجحلا يذ لوأ نم ةعستلا
 مايأ دلك هموص يف :سماخلا لصفلا

 1116 مه مم همم ممم مهمل عوبسألا
 مايألا د هموص يف : سداسلا لصفلا

 صضيبلا
 لي هفاكتعا ركذ يف :سماخلا عونلا

 نم ريخألا رشعلا يف هداهتجاو

 ا ردقلا ةليل هيرحتو ناضمر
 هجح ركذ ىف :ساسلا عوبنلا

 ا اء فوم مة ة مفعم د ةرمعو

 هتيعدأ نم ةلبن ركذ ىف :عباسلا عونلا

 هرافغتساو هئاعد ةباجتساو

 ل5 معمل لك هتءارقو
 نا 0 : رشاعلا دصقملا

 لوألا لصفلا

 فيرشلا هربق ةرايز يف : يناثلا لصفلا

 "4 ل الي فينملا هدجسمو

 ةرخآلا يف هليضفت يف :ثلاثلا لصفلا
 هدارفناو تايلوألا لئاضفب

 نيب دومحملا ماقملاو ةعافشلاب

 يف هيقرتو تاقولخملا عيمج

 كلذ ريغو تاجردلا ىلعأ نائجلا

 تاماركلا فئارشب

 ا رن نول ملء ة قمم مفرمة لة ملت ةمئاخلا
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